
 

 

5В051000 - МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ МАМАНДЫҒЫ 

 

Пәннің 

коды 

Пәннің аты, кредит 

саны,  пререквизиттер 

Курсың қысқаша мазмұны, мақсаты, есебі Құзыреттілігі (Оқу нәтижесі) 

Міндетті мадуль 

KT 1101 Қазақстан тарихы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:жоқ 
2+1+0 

Модульдың мақсаты: мемлекетiң тарихы және бағытталған туудың 

процесi, қалыптасуды зерттеуге Қазақстан Республикасының құқығы және 

мемлекеттiң дамуымен құқығына бағытталған. Қорытынды және 
негiзделген дәл айғақтарды талдаудағы осы ғылымын пiкiрi және 

Қазақстанның ӛмiрiнiң мемлекеттiк-құқықтының жүзеге асатындай тұрған 

оқиғаларына негізделген. Қазақстан  құқығы және мемлекеттік ғылымның 
орны мен рӛлі және оның пайда болуы олардың бүгiнгi күнге дейiнгі 

оқиғалары мемлекеттiк-құқықтарды зерттеудің тарихи тәсiлiн ӛткiзуге 

болатындығы анықталды. Мемлекеттiк-құқықты эволюцияның объективтi  

жүйелік  кӛрiнiсiн қалпына келтiредi, оны қисынды қайта жасайды және 

ҚР-ның аймағындағы қалыптасқан және келешекте қалыптасатын 

мекемелер мен институттарды қайта қалпына келтіреді. Протоқазақтық 
және құқықтық жүйелер олардың белгiлерін,орта ғасырлық 

мемлекеттердің  династиялық тарихнамаларын жергiлiктi 

бақылаушылармен, шетелдiк саяхатшылармен  құрастырушылар зерттедi. 
 

Бiлiм: Қазақ Ордасының тiршiлiк әрекетiнiң әр түрлi жақтары ресми 

құжаттарда , шетел және жергiлiктi бақылаушылардың әр түрлi жазбаша 

кӛздерiнде, халық ӛнері шығармаларында  ие болды. Ресейлiк империяны 
шеттiк отаршылдығының мерзiмiдік шетте мемлекеттiк құрылыс және 

құқықтық қатынасты анықтайтын  және объективтiктiң әр түрлi дәрежесiмен 

суреттейтiн әр түрлi мiнездiк кӛп еңбектерi пайда болды. Қазақстанда 
ұлттық мемлекеттiктi мәселе кеңес ӛкiметi жағдайда таптық және партиялық 

позициясы бар арнаулы ғылыми мекемелерде зерттелдi.  

Білу қазiргi жағдайларда мемлекеттiң тарихын бiлу және республиканың  

құқығын зерттеу, мемлекет тарихынның нақты суреттiң қайта жасау , елдiң 

құқығын қайта қалыптастыру мақсаттарындағы тәжiрибе және бұл бағытта 

қорытылған ғылыми-зерттеу біліміне сүйене отырып жүзеге асыру. 

KBK(O)T11

02 

Кәсіби бағдарлы қазақ 

(орыс) тілі  
3 кредит/    5  ECTS 

Пререквизиттер:жоқ 

0+3+0 

Модуль мақсаты: Жиі қолданыстағы сӛздер мен сӛз тіркестерінің 

лексикалық минимумын кеңейту,грамматикалық пішіндерін меңгеру және 
құрылымдық деңгейде сӛздерді қолдана білу. Лексикалық және 

терминологиялық минимумды мамандық бойынша меңгеру. Сӛйлеу 

қызметінің әртүрлі құрылысын жасау: әңгіме,сипаттама, деректеме. 
Грамматикалық пішіндер және коммуникатив құрылымы, функционалдық 

аспектілер. Қайта жасауға бейімделген және оңай прагматикалық 

мәтіндерді шығару, диалогиялық және монологикалық, ауызша және 
жазбаша түрі, тақырыптық, әлеуметтік-тұрмыстық үшін кәсіби ортада 

сӛйлеу қызметінің әртүрлі түрлеріне: айту, аудирование, оқу, хат қалдыру. 

 

Білімі: оқу кәсіби сӛзді дамыту:а)  бiлу ӛндiру және мамандық бойымен оқу, 

тыңдау, әдебиеттiң конспект жасауының дағдыларына иелік ету;б)ғылыми 
оқу мәтіндерін құрастыру, оқулықтағы және дәрістегі мәтін текстіне жақын, 

диалог пен монологтардың оқу тақырыптарына; в)сӛздердің негізгі 

функционалды мағыналы түрлеріне үйрету: монолог-сипаттама, монолог-
баяндама, монолог-пікір, диалог-сұхбат, диалог- пікірсайыс.   

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Кәсіби-ғылыми тілді дамыту:белсенділік, жинақталған, дағдыларын кӛлемді 
қалыптастыру және кәсіби-ғылыми сӛзді аймағында істей алу. 

Білуі тиіс ғылыми-кәсіби сӛйлеуді дамыту: ғылыми-кәсіби дағдыларын 

белсенді және жалпыламалы қалыптастыру. 
 

KBSh1103 Кәсіби бағдарлы шетел 

тілі 
3 кредит/ 5  ECTS 

Пререквизиттер:жоқ 

0+2+1 

Модуль мақсаты: Зерттелетін шетел тілдерінің фонетикалық, 

орфографиялық, лексикалық, грамматикалық үлгісін  білу. Фонетика: 
айтушы және шетел тілінің ритм-интонациялық ерекшелігі, рецепция және 

сӛздің дыбыстық жүйесін репродукциялау. Орфография: тілдің дыбыс-

әріптік жүйесі, негізгі орфографиялық ережелері.   Лексика: сӛзжасам 
үлгілері, негізгі тілдің лексикалық минимум кӛлемі 2500 бірлік,  сонымен 

бірге  термин, тиесілі мамандықтардың пішіні; қолданылуына байланысты 

лексика дифференциациясы.  

Білімі: грамматикалық игеру:  зат есім, сын есім, үстеу, етістік, артикл, 

есімдік, демеулік, жай және күрделі сӛйлемдердің құрылымы, сӛзжасамның 
негізгі үлгісі - негізгі сӛз таптары.  Оқу: таныстыру, іздестіру, зерттелетін 

және кӛріп оқудың дағдыларын қалыптастыру. Айту: зерттелетін 

тақырыптың диалогтық және монологтық сойлеу дағдысы. Хат: ой 
пікірлердің мазмұнының біртіндеп даму дағдысы, сонымен бірге шығарма 

жазуда, жеке хаттар және іскер мінездегі ақпарат. 

 

3.1 Жаратылыстану ғылымдары (STEM) модулі  



 

 

ЕМ 1301 
Экономикадағы 

математика 

 

3 кредит/5  ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 

1+2+0 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОО – дағы математика пәнін экономикалық мамандықтар 
бойынша студенттерге оқытудағы мақсат-  математикалық аппараттың 

негіздерімен экономикалық қағидалық және практикалық шешімдерінің 

мақсатымен таныстыру;  математикалық тапсырмаларды әдебиеттер 
арқылы ӛздігінен-ӛзі тансуға орындауға баулу ; логикалық және 

алгоритмдік ойлау қабілетін дамытады;  математикалық мәдениеттің ортақ 

деңгейін жоғарылатады;  экономикалық тапсырмаларды математикалық  
тілде орындауға,қолданбалы сұрақтарды зерттеп математикалық әдістер 

арқылы шешеуге дағдылануды үйрету. 

Пәннің  мақсаты математикалық білімді жүйелі 
құрылымдау,дағдылары мен экономикалық математика әдістерін игереді;  

бакалаврдағы менеджменттің бірден -бір негізгі  идеясын дайындауда 

экономикалық математикалық моделдеу үрдісін қолдану және басқару 

Пәнді оқу нәтижесінде білуі тиіс:  
математиканың қазіргі әлемдегі,дүниежүзілік мәдениет пен 

тарихтағы орыны мен рӛлін білу тиіс;математикалық символдар мен 

математикалық элементтер арасындағы сандық және сапалық қатнастарын 
білуі тиіс. 

аналитикалық геометрия түсінігімен әдістерін қолдану, сызықтық 

алгебраны, математикалық анализ және теориялық әдістемесінің 
математикалық моделдеудің ұйымдық-басқару мәселелерін бизнестік 

үрдісте кәсіби негізде қолдану.   

Сызықты экономикалық үрдістердің негізгі методологиялық моделдуін 
игереді;  сызықтық алгебраның математикалық анализ және теориялық 

әдістемесін экономикалық-математикалық моделдің алгебралық дағдыларын 

басқаруды игереді.   

3.2 Базалық кәсіби модульдер 

1 МОДУЛЬ  Экономикаға кіріспе 

ЕК1402 Экономика қағидалары 

3 кредит/5  ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 

Курстың мақсаты студентті заманауи экономикалық ӛмірдің 

барлық жақтарын білуге, бақыланып отырған әлеуметті кэкономикалық 

қарым-қатынастың мазмұнын тереңінен түсіну үшін дұрыс мәлімет алуға 
үйрету. 

Курстың мазмұнына заманауи экономикалық қарым қатынастарды 

қалыптастыратын барлық үрдістерді зерттеу енеді. 
 

Экономикалық талдаудың бастапқы машықтарына ие болу, заманауи 

экономикадағы мәселелер мен құбылыстарды, үрдістер мен жағдайларды 

талдау қабілеті. 

ЕІТ 1403 Экономикалық ілімдер 

тарихы 

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Курстың мақсаты болып студенттерде ғылыми 

дүниетанымдылықты қалыптастыру, экономика саласында болашақ 

мамандарды даярлау, жаңа экономикалық ойлау мен мәдениетті тәрбиелеу, 
таным үрдісінің нақты қарама-қайшылықтарын анықтау мен оларды шешу 

жолдарын таба білуге үйрету табылады. 

Пәннің міндеті – студентті экономикалық теория туралы білімін 
тереңдету мақсатында әр түрлі кезеңдегі экономикалық ілімдердің 

мазмұнымен таныстыру.  
 

-  экономикалық талдаудың бастапқы машықтарына ие болу, заманауи 

экономикадағы мәселелер мен құбылыстарды, үрдістер мен жағдайларды 

талдау қабілеті. 
- қоғамның экономикалық ӛміріне бағдарлану, экономикалық талдаудың әр 

түрлі әдістерін пайдалану, ӛз бетімен талдау жасау және дұрыс 

қорытындылар жасау; 
- машықтар: экономикалық мектептер туралы, экономикалық жағдай, қазіргі 

кездегі экономиканың даму қарқынын білу. 
 

3.2 Базалық кәсіби модульдер 

Модуль 1. Экономикаға кіріспе 

Mic1401 Микроэкономика 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер:  ЕК1402 
Экономика қағидалары, 

ЕІТ 1403 Экономикалық 

ілімдер тарихы 
 

1+1+0 

Микроэкономиканың негізгі мақсаты  студенттерге 

экономиканың үй шаруашылығы, фирма, сала деңгейінде қызмет ету 

механизмін түсіну үшін қажетті білімдерді беру, сонымен қатар 
жүргізілініп жатқан мемлекеттік саясаттың салдарларын талдау. 

Пәннің міндеттері  - студенттердің теориялық білім алу мен оларды 

экономиканың практикалық мәселелерінде пайдалану. 
 

- Микродеңгейдегі заманауи экономикалық ӛмірді ұйымдастырудың 

негізгі қағидаларын, экономикалық дамудың заңдылықтарын түсіну; 

- экономикалық талдаудың бастапқы машықтарына ие болу, заманауи 
экономикадағы мәселелер мен құбылыстарды, үрдістер мен жағдайларды 

талдау қабілеті. 

 Модуль 2. Менеджмент және маркетинг 

Men 1404 Менеджмент 

3 кредит/5  ECTS 

Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы 

білім кешенін қалыптастыру. 

- кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін 

пайдалана білу; 



 

 

Пререквизиттер:   
ЕК1402 Экономика 

қағидалары, ЕІТ 1403 

Экономикалық ілімдер 
тарихы 

2+1+0 

Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге 
асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды 

қалыптастыру. 

 

- кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін 
түсіну және білу 

 

Mar 1405 Маркетинг 

3 кредит5/ ECTS 

Пререквизиттер:   

ЕК1402 Экономика 
қағидалары, ЕІТ 1403 

Экономикалық ілімдер 

тарихы 
2+1+0 

Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік 
қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби 

жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, 

ӛндірілген ӛнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен 
байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға кӛп кӛңіл бӛлінеді.  

Курстың мақсаты–маркетингтің теориялық негіздері мен 

категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі 
маркетингті пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. 

 

-  кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, 
сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының 

тиімділігін анықтай білу. 

- маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, ӛңдеу және 
қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби 

аудитория алдында ұсына алу; 

- маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен 
шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат кӛздерінен алынған 

маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру. 

МВ1406 Мемлекет және бизнес 

3 кредит  /5 ECTS 
Пререквизиттер:   

ЕК1402 Экономика 

қағидалары, ЕІТ 1403 
Экономикалық ілімдер 

тарихы 

2+1+0 

Пәннің мақсаты студенттің мемлекет пен бизнестің ӛзара қарым-

қатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білуі мен соның негізінде 
осы қарым-қатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды 

әдістер мен құралдарды таңдай білуінде болып отыр. 

Бұл міндеттердің күрделілігі мен сипаты мемлекеттің экономикалық 
саясатының бағытталуы мен оның жүзеге асыру әдісін анықтауға 

байланысты. 

 

- кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін 

пайдалана білу; 
- экономикалық ӛсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның 

қалыптасуында мемлекеттің рӛлін білу; 

- экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу; 
- Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; 

- басқару тиімділігінің критерийлерін білу; 

- мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен 
оның нарықтық экономикада алатын орнын білу. 

 

 Модуль 6 . Мемлекеттік және аймақтық басқару 

MBT 1407 Мемлекеттік басқару 

теориясы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: ЕК1402 

Экономика қағидалары 
2+1+0 

Мемлекеттік басқару теориясы – мемлекеттік басқаруды саяси және 

әкімшілік іскерліктің ерекше саласы ретінде зерделейтін оқу курсы және 
ғылым саласы болып табылады.  

Оқу курсының мақсаты болып: болашақ маман үшін заманауи саяси 

ғылымның теориялық-методологиялық мәселелерімен танысуды 
қамтамасыз ету, олардың мемлекеттік басқарудағы  тұжырымдамасын 

кӛрсету табылады.   

Осы оқу курсын оқыған студенттер келесілерді білуі міндетті: мемлекеттік 

басқарудың соңғы-жаңаша теорияларын, саяси саланың түрлерінің ӛзара 
шарттастығы ретінде кӛрсетуді;   мемлекеттік басқаруға жаңаша теориялық 

амалдар қолдануды; мемлекеттік басқарудың маңызды тиімділік 

кӛрсеткіштерін кӛрсетуді. 
Алынған білім негізін басқару тапсырмаларын тиімді  орындауда кезінде 

қолдану; мемлекеттік басқарудың мәнін -  саяси сала мен әкімшілік 

іскерліктің байланыс саласы ретінде қарастыра алуы тиіс . 

 Модуль 8  Жергілікті басқару және ҚР мемлекеттік қызмет  

BR1408 Басқарудағы риторика 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 

Курс мақсаты - шешендік ӛнерді коммуникативтік пән ретінде түсінік 

қалыптастыру. Нәтижелі коммуникативтік әрекет немесе ӛзара әрекет 

біліктілігін игеру;  
Міндеті- шешендік ӛнердің ерекшеліктері, құқығы және ережелері туралы 

түсінік қалыптастыру; қарым – қатынастағы вербалды және вербалды емес 

қор құралдарын пайдалануды уйрету, жалпы гуманитарлық мәдениет 

деңгейін кӛтеруге мұқтаждық жасау. 

 

Пәнді игеру нәтижесінде студент: 

шешендік ӛнердің негізгі мән – мағынасын және ғылыми әдіснамасын білуі 

тиіс; 
Қарым – қатынаста вербалды және вербалды емес құралдарды қолдана білу; 

сӛйлеу тәжірибесінде негізгі тақырып таңдау әдістерін қолдана білу, 

мәліметті жүйелеуге және жинақтауға; ӛзін кӛрсете білуге үйренуі тиіс. 



 

 

TKP 2201 Тұлғааралық 
коммуникациялық 

психология 

2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: тұлға аралық коммуникация - бұл кӛзбе-кӛз болған 
немесе аз топ арасында үйреншiктi емес әрекеттесу. Бiз тұлға аралық 

коммуникациялық процесiнде ӛз сезiмдерiмен сӛйлесiп, тыңдап, жауап 

берiп, бӛлiсемiз және қатынасты қалыптастырамыз.  

Бiлiм: тұлға аралық коммуникацияның талдауы - бұл талдау жағдайда және 
ұсыныс, идея, бiлiм, кӛңiлдiң құрал-жабдықтары неткен кӛмегiмен, яғни бiр 

субъектiнiң жеке тәжiрибесi аз-кем басқа дәл түсiнiлген де ауыстыра алады. 

Зерттеудiң есебiмен нақ сол әр түрлi алғышарттар және (немесе, керiсiнше, 
киындаған жетiспеушi) табысты коммуникацияның жағдайын iздеп табу 

және жазбада болады. 

TKS 2202 Теориялық және 
қолданбалы саясаттану  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 

Модуль мақсаты: тұлға және қоғам үшiн саясаттың ұлттар, кластар және 
мемлекеттер арасында тұлға мен қоғам үшін 

саясат маңызы және саясат мәнінің табиғатын оқу; тұлға,қоғам және 

мемлекет арасында;  Теориялық политология бірнеше заңдылықтарды 
анықтап зерттейдi: 

Теориялық политология заңдылықтардың қатарын анықтап зерттейдi:  

а ) әлеуметтік субъектiлердiң әлеуметтiк қызығушылықтарының пайда 
болу заңдылықатры, қызмет етуі және дамуы олардың экономикалық және 

басқада әлеуметтік қызығушылықтары арасындағы байланыс.   

б)  мемлекеттің және саяси биліктің мазмұны мен ӛзгеруінің пайда болу 
заңдылықтары. 

в) саяси процестердің, саяси қатынастардың және саяси қызметтердің 

заңдылықтары мен  
г ) әлеуметтік құбылыстарды білу тәсілдері, рационалды және 

пропорционалды қатынасы. 

Бiлiмі: саяси мәселелердiң бӛлiндiлерi, саяси ахуалға қоғам ашылмалы-
жабылмалы осы нақтылы кезең талдансын, қоғамның саяси ӛмiрiнiң ӛзектi 

жаттығу есептерiнiң конструктивтiк шешiмiне мүмкiндiк туғызады, 

ағымдағы саяси мәселелер және жанжалдарды шешiмде саяси оқиғалардың 
қатысушыларына жаттығу кеңестерi және кепiлдеменi ӛндiрiп ұсынады. 

Жаттығу кепiлдемелерiн ғылыми талдау және ӛндiру салалардағы 

қолданбалы политологияда  жүзеге асырылады: 
 - саяси жанжалдарды реттеу және жетiстiк (келiсiм ) әлеуметтiк консенсус 

қажеттi;  

- ұйым және сайлау серiктестiктерiнiң ӛткiзуi; 
 - жұртшылық пiкiрiнiң қалыптастыруы және БАҚ қолдану.  

ELSU2203 Жеке және әлеуметтiк 
жетiстiк этикасы 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 

Модуль мақсаты: әлеуметтiк кеңiстiктегі дара жетiстiк; «әлеуметтiк 
кеңiстiкте» сыпайы үстемділіктің мәселесi және табыстылық, әдiлдiк, 

бостандық, қоғамдық қауiпсiздiк, экономикалық тиiмдiлiк әлеуцметтік 

сюжеттің айнымас бір бӛлігі қарастырылады.  

Білімі: Кәсіби қызметін әлеуметтік жағынан іске асырып және 
шығармашылығы жӛнінде, кәсіпқой атануына, адамның тіршілік әрекеті 

акме-формдағы феноменологиясын талдау, сипаттау, ортаға дәлдігі 

болғандықтан акмеологияның онтологиялық анықталуымен иеленеді 

KR2204 Мәдениет және дін 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 

Модуль мақсаты: дінді талдауда тарих, әлеуметтану, психология, 

философия, филология, антропология және т.б. сияқты ғылымдардың 

жеткен жетістіктері. 

Білімі: африкандық тайпалардан бастап қазіргі заманғы қоғам мәселелерінен 

ӛз кӛңілінен шығатын қажетті саланы зерттеу үшін таңдау. Сіздің қалауыңыз 

бойынша бір шартқа байланысты діни бағытта жүргізілуі тиіс. 

OPS2205 Жалпы және қолданбалы 

әлеуметтану 
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: әлеуметтанудың дамуының негізгі этаптарын оқу 

(предыстория и әлеуметтік-философиялық  предпосылка). әлеуметтану 
тарихы: классикалық және заманауи әлеуметік теориялар. Қоғам, 

әлеуметтік институттар және ӛзара қатынасы. әлеуметтік топтар және 

жалпылық.  

Білімі: әлеуметтік ӛмірдің ауқымды мәселелері мен адамгершілік 

құндылықтары. Орта деңгей теориясы (социология коммуникация, 
әлеуметтік білім, жастар әлеуметі, экономикалық әлеумет, религия әлеуметі 

және т.б.). әлеуметтік даулар мен оларды шешу логикасы. әлеуметтік 

зерттеулер әдістері мен методологиясы.  
Білуі тиіс әлеуметтік зерттеуге бағдарлама құру. әлеуметтік ақпараттарды 

жинау әдісі. Эмпиризмдік әлеуметтік зерттеулерді ӛңдеу техникасы және 

талдау. 

BZhCh2206 Адам ӛмір тіршілік 

қауіпсіздігі 

2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: ӛмір қауіпсіздігі саласында заңдық құқықтық актілерді 

оқу. Қазақстан Республикасында азаматтық қорғанысты құру 

принциптерімен мәселелері  қауіпті және зиянды факторлар 
классификациясы.  Радиациялық қауіптілік. Иондалған сәулелерден 

қорғану. Химиялық қауіптілік. Дозиметрлік бақылаудың химиялық 

радиациялық табу құралдары. Қазіргі техносфераның және техносфералық 
қауіпсіздіктің жағдайы.  

 

Білімі: қоршаған ортаны және адамдарыды техногендік және табиғи 

жағдайларда пайда болған қауіпті және зиянды факторлардан қорғау. Әр 

түрлі жағдайдағы тӛтенше жағдайлардың классификациясы. Тӛтенше 
жағдайларда экономика объектілерін қалыптастыру тұрақтылығы. Соғыс 

және бейбіт уақытта тӛтенше жағдайлардан тұрғындарды қорғаудың негізгі 

тәсілдері мен принциптерін білу. Тӛтенше жағдай кезінде дәрігер келгенге 
дейінгі алғашқы кӛмек кӛрсету. Тұрғындарды эвакуациялау іс шараларын 

ұйымдастыру. Қауіпті қарулардан зақымданудан қорғану.  



 

 

Жер сілкінісі кезінде тәжірибелік қауіпсіздік шараларын ұйымдастыру. 
Табиғи зіл-залалар, ӛрттер, аппаттар және жарылыстар кезінде ӛндірістік 

объетілерде тұрғындарды қорғау.  

Білуі тиіс аппаттық-қорғаушылық жұмыстарды ұйымдастыру мен 
жүргізудің негізін қолдану. Әлеуметтік салада тӛтенше жағдайлар.  Тӛтенше 

жағдайлардың психологиялық аспектілері. 

EUR2207 Экология және  тұрақты 
даму 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 

Модуль мақсаты: заманауи экономикалық саяси мәселелерді шешуде 
экологияның рӛлі мен орнын оқу.  Аутэкология: экологиялық факторлар, 

оптимум және минимум зоналары. Демэкология: популяция мінездемесі, 

популяция санының флуктуациясы  және регуляциясы. Синэкология: 
қоғамда ӛзара байланысу типтері, қоғамның трофикалық құрылымы және 

экологиялық пирамидасы.  Экосистема функциялары: энергетикалық 

алмасу және заттарды алмастыру, экожүйелердің бүтіндігі мен 
тұрақтылығы, экологиялық сукцессия.  

Білімі: биоценоз, биогеоценоз және экожүйе түніктері.  Жердегі және 
судағы экожүйелер типтері.  биосфера және ноосфера жайында оқу. Тірі зат 

биосфералары және оның функциялары. 

Білуі тиіс табиғи ресурстарды және рационалды табиғиқолдануларды 
пайждалану. Қазіргі заманның экологиялық мәселелері және табиғат 

күзетшісі. Экодаму мәселелері. 

KP2208 Қазақстандық құқық  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 

Модуль мақсаты: құқық және мемлекеттік категориялардың негізгі 

түсінігін оқу. Құқықтық қатынас. Құқықтық мінез және құқық бұзушылық. 

Заң алдындағы міндет. Қазақстан Республикасының конститутциялық 
құқық негізі. Қазақстан Республикасының азаматтық құқық негізі. 

Қазақстан Республикасының отбасы құқы негізі. Құқықсақтау 

органдарында ұйымдастыру негізі.  

Білімі: Қазақстан Республикасының қаржылық құқық негізі. Қазақстан 

Республикасының салық құқығы негізі. Қазақстан Республикасының еңбек 

құқығы негізі. Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
қылмыстық құқық негізі. Қазақстан Республикасының экологогиялық құқық 

негізі.  

Білімі тиіс Қазақстан Республикасының жер құқы негізін білу. Қылмыстық-
процессуалды және азаматтық-процессуалды құқықтары негізі. 

Халықаралық құқықтар негізі. 

  

Модуль 1. Экономикаға кіріспе 

Mac 2401 Макроэкономика 

2 кредит/  3 ECTS 
Пререквизиттер:  

Mic1401 

Микроэкономика, 
ЕК1402 Экономика 

қағидалары 

1+1+0 

Курс мақсаты –ішкі құрылым мен заманауи экономиканың қызмет 

ету заңдылықтарын тұтас, бірегей, қарқынды ӛзгеруші жүйе ретінде 
түсіну.  

Курстың мақсаты–  экономикалық ӛсу, жұмысбастылық, 

инфляция, валюталық курс, тӛлем балансы, сыртқы қарыз және басқалары 
сияқты макроэкономикалық үрдістердің мазмұнын тереңінен түсіндіру. 

 

- макродеңгейлердегізаманауиэкономикалықӛмірдіұйымдастырудыңнегіз

гіқағидаларын, экономикалықдамудыңзаңдылықтарынтүсіну; 
- экономикалық талдаудың бастапқы машықтарына ие болу, заманауи 

экономикадағы мәселелер мен құбылыстарды, үрдістер мен жағдайларды 

талдау қабілеті. 

Модуль 3. Қаржы және несие  

Kar2402 Қаржы 

3 кредит/ 5  ECTS 
Пререквизиттер:   

ЕК1402 Экономика 

қағидалары, EIT1403 
Экономикалық ілімдер 

тарихы 

2+1+0 

Пәннің мақсаты студенттерде қаржы жүйесінің жұмысының 

ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру,  мемлекеттік қаржының 
теориясы мен ұйымдастырылуымен танысу, әр түрлі меншік түріндегі 

компаниялардың  қаржысымен танысу, сонымен қатар қаржы нарығының 

қызмет ету ерекшелігін түсіндіру болып табылады. 
Пәннің міндеттері: 

- қаржы теориясы облысында әр түрлі білімді меңгеру; 

- қаржы ұйымының практикалық жұмысының негіздерін зерттеу; 

- алған білім мен қабілетті қаржы жұмысының практикасында қолдана 

білу. 

- әр түрлі меншік формасындағы кәсіпорындардың қаржыларын 

ұйымдастыру ерекшеліктерін білу; 
- корпорацияның қаржылық жағдайын бағалай білу, қаржы жоспарлары мен 

болжамдар жасау, корпорацияның қызмет етуінің әр түрлі салаларында 

экономиканың дағдарыстан кейінгі кезеңіндегі дұрыс қаржылық шешім 
қабылдау машықтарын меңгеру. 

 

Модуль 4. Есеп және аудит 

BE  2404 Бухгалтерлік есеп 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: ЕК1402 

Пәннің мақсаты кәсіпорындарда аудит жүргізудің теориялық білімі 

мен тәжірибелік жағын дамыту, ол бухгалтерлік есептің және ішкі 

қадағалау жүйесінің құрылымы мен қызметінің дұрыс жүргізілуін 

- ақша қаражаттарын талдап, болжап және басқара алуы тиіс   

- коммерциялық ұйымдар мен кәсіпорындардың қаржыларын басқару 

барысын талдау   



 

 

Экономика қағидалары, 
EIT1403 Экономикалық 

ілімдер тарихы 

1+1+0 

қадағалау болып есептеледі. 

Пәннің міндеттері:  

- бухгалтерлік  есепті жүргізумен ұйымдастыру әдістемесін зерттеу 

- бухгалтерлік есепті нормативті тұрақтандыруды зерттеу  
- халықаралық есеп жүйесімен танысу  

- бас бухгалтердің құқықтары мен міндеттерімен және ұйымды басқару 

жүйесімен танысу  
- бухгалтерлік есептің әр аспектісі бойынша есеп саясатын зерттеу  

- айналыстан тыс активтер бухгалтерлік есебін зерттеу  

- қаржы ресурстарының, олардың шығу кӛзін құру мен орналастырудың 
тиімді арақатынасын құру. 

Модуль 5. Экономикадағы сандық бағалау 

Sta2406 

Статистика 

3 кредит/5 ECTS 

ЕК1402 Экономика 

қағидалары, EIT1403 
Экономикалық ілімдер 

тарихы 

2+1+0 

Курс мақсаты–статистикалық әдіснаманы түсіну: жалпы 

принциптері, жинау әдістері, ӛңдеу, тексеру, талдау және мемлекеттік, 

жергілікті басқару деңгейінде, әрі кәсіпорын деңгейінде шешім қабылдау 
үшін статистикалық ақпаратты болжау  

Пәннің міндеттері: 

- қоғамдық ӛмірдегі статистикалық зерттеу әдісінің қаншалықты маңызды 

екеніне заманауи кӛзқарас құру; 

- спецификалық түсіну аппаратын құру; 
- мәні мен қолдануына байланысты статистикалық шамалардың 

классификацияларын баяндау 

- Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі экономикалық 

бағдарламалардың негізгі жалпы ерекшеліктерін түсіну, талдай білу;  

- қазіргі заңнаманы білу және талаптарын орындау; 
-  Қазақстан мен шет елдерде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық 

процесстерде және қоршаған ортадан хабардар болу. 

Модуль 8. Жергілікті басқару мен ҚР мемлекеттік қызмет 

MKU 2407 Мемлекеттік қызметті 

ұйымдастыру 

3 кредит/5  ECTS 
Пререквизиттер: 

MBT1407 Мемлекеттік 

басқару теориясы 
2+1+0 

Оқу пәнінің негізгі мақсаты -  мемлекеттік қызметті ұйымдастыру 

қағидасының саласы бойынша біртұтас білім жүйесін игеру, ҚР-ның  

мемлекеттік қызмет туралы негізгі  заң шығару ережелерін  айқындау.  
Курс міндеттері: мемлекеттік қызметтің табиғи ерекшеліктерін кӛпшілік – 

құқықтық  институт ретінде түсінік қалыптастыру, мемлекеттік қызмет 

саласындағы негізгі теориялық тұжырымдамалар мен идеялар жайлы білім 
беру; мемлекеттік қызметтің қазақстандық моделі мен шетелдік 

үйлесімділікке салыстырмалы талдау жасау; сонымен қатар,  ҚР-ның 

мемлекеттік қызмет институтының жетілдіруі үшін  шетелдік тәжірибенің 
негізгі бағыттарының енгізілуін анықтау. 

 

Мемлекеттік қызметтің мәнін білуге және оның қызметі мен 

ұйымдастырылуы, мемлекеттік қызметтің кадрлық саясатының 

қағидаттарын, оның ӛзекті мәселелерін және  шешу жолдарын; негізгі 
құқықтары мен міндеттерін; сонымен қатар мемлекеттік қызметшінің 

құқықтық жауапкершілік түрлерін білуі тиіс. 

Мемлекеттік қызмет шешімдерін қабылдау кезінде ӛзінің дағдылары мен 
біліктілігін қолдана білу: мемлекеттік қызметті басқару, не мемлекеттік 

қызмет мәселелерін шешу барысында ӛзінің кӛзқарасын сауатты әрі нақты 

дәлелдей білу керек, түрлі құқықтық әрекеттерді ҚР-ның қолданыстағы 
конституциялық заңнамасымен сәйкес жүзеге асыруы тиіс. 

 2 КУРС / 4 семестр  

FNP2104 

 

Ғылыми бағыттағы 

философия 

2 кредит /3 ECTS 
 

Пререквизиттер: 

1+1+0 

Модуль мақсаты: Философия ғылымы бұл мәдениеттің ерекшелігін білу. 

Философия оның оқыту пәні және міндеті. Философия мәдени-тарихи 

контекстте. Мәдениеттің контекстінде пәлсапашылықтың тарихи түрлері. 
Ежелгі индиялық философия шығыс мәдениетінің ерекшелігі.Философия 

кӛне мәдениетте.  

  

Білімі: Ортағасырлық мәдениеттегі философияның ерекшелігін игеру. 

Ислам мәдениетінің контекстіндегі араб-мұсылмандық философия. Батыс 

еуропадағы ортағасырлық мәдениеттің философиялық және діни ерекшелігі. 
Ренессанс және Реформацияның философиялық мәдениеті. Жаңа Уақыттағы 

батысеуропалықтың философия мәдениеті. XIX ғасырдың жартысындағы  

батысеуропалық философия мәдениеті. Ресей философиясы  XIX-XX  
ғасырдағы орыс мәдениетінің феномені.  ХХ ғасырда Кеңестік философия 

қазақ философиясының  мәдениет феномені. Батыстық философия ХХ ғасыр 
контекст мәдениеті ХХI ғасыр кануны. Философия тұрмысы. Философиялық 

антропология. Әлеуметтік философия. Философия мәдениеті. Философияға 

махаббат. Діни философия. Философия тарихы. Саясат философиясы. Білім 
беру философиясы. 



 

 

Білуі тиіс Диалектикалық теория мәселелерін қолданыу тиіс Эпистемология. 
Глобальды мәселе философиясы. 

KMAT 2301 Кәсіби мақсаттағы 

ақпараттық 

технологиялар  

3 кредит / 5 ECTS 

 
Пререквизиттер:жоқ 

1+1+1 

Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби 

білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіруге бағытталған. 
Курстың негізгі мақсаты – 

дүниежүзілікнарықтаақпараттықтехнологиялардыңорны мен рӛлінбілдіру; 

Техника қауіпсіздікережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық 
талаптарды жұмысбарысындасақтау; әдіс-тәсілдер жинағынкӛрсету; 

жаңасападаақпараттыӛңдеу мен жіберу; 

заманауибағдарламалықжұмысістеуге баулу; сервистікқызметпен 
ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін  және қазіргі ақпаратты 

қкоммуникация да қолдануды басқару.    

Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рӛлін білу 

тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды ӛңдеудің тәртібін енгізуді 
білуі тиіс.     

Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз 

ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде 
кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта ӛңдеуді қолданады.       

    Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді 

дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды 
әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.   

Модуль 3. Қаржы және несие  

SS 2403 Салық және салық салу 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквезиттер: 

Экономикалық пәндер 

тарихы, қаржы 
2+1+0 

Оқу пәнінің мақсаты: Қазақстанның заманауи салық жүйесінің 

даму тенденциясын түсінуге, салықты санаудың негізгі проблемаларын 
түсінуге және Қазақстанда алынатын салықтарды санау бойынша 

тәжірибені құруға бағытталған. 

Пәннің міндеті: 

- студенттің салықтың жалпы теориясы жайлы білім жүйесін құру; 

- Қазақстанның салық саясаты бағытын және салық жүйесі дамуының 

негізгі тенденцияларын айқындау; 
- Студенттерге салық тӛлемдерін санауды үйрету. 

- Салық және салық салудың заманауи теориясының негіздерін білу, 

Қазақстан салық жүйесінің даму заңдылықтары, Қазақстан салық 
саясатының негізгі бағыттары, салық тӛлешілер мен салық салушылардың 

құқығы мен міндеттері; 

-Салық заңнамасын бұзғандығы үшін салық тӛлеушінің жауапкершілігі; 
- Қазақстанда қазіргі кезде бар салық пен алымдарды санау, алу және тӛлеу 

механизмі. 

 

Модуль 4. Есеп және аудит 

Aud2405 Аудит 

2 кредит/ 3ECTS 

Пререквизиттер: 
Маркетинг,  Бухгалтерлік 

есеп 

1+1+0 

Пәнді үйрену мақсаты: студенттерге аудиттің негізгі 

концепцияларын үйрету, аудиттің теориялық негіздерін, аудиттік 

тексерістердің жалпы технологиясын және аудит пен бухгалтерлік есептің 
арасындағы қатынасты кӛрсету.  

Пәннің міндеттері: 

- аудиттің басқа бақылау түрлерінен айырмашылығын қарастыру  
- аудиторлық қызмет пен аудиторлық тексерістер жайлы сұрақтарға жауап 

беру  

- аудиторлық тексерістің әдістемесін үйрену; 
- аудиторлық тексерістің сырларын үйрену. 

 

- Кәсіпорында басқарушы орынды келешекте басу үшін білім алу, түсіну 

және аналитикалық икемділігі мен алғырлығы керек, нақты айтсақ, 

кәсіпорынның іс-әрекетін жоспарлау, жүзеге асыру және бақылау.  
- қазіргі заңнамамен кӛрсетілген, әр түрлі ұйымдық-құқықтық формадағы 

ӛндірістік кәсіпорынның, қаржы-шаруашылық қызметтерін аудиторлық 

тексеруден ӛткізуге дайындық, ӛткізу және құжаттаудың түрі мен мәнін 
білу; 

- қандай шаруашылық субъектісі міндетті аудитқа жататынын білу; 

- аудитордың қандай қызмет түрлерін кӛрсетет алатынын білу (аудиторлық 
фирма). 

3.4 Пәнаралық модуль 

PP 2601 Кәсіпкерлік құқық 

2 кредит /3 ECTS 

 
Пререквизиттер: 

1+1+0 

Пән мақсаты– суденттерді пәннің негізгі тақырыптарымен таныстыру, ҚР-

ғы кәсіпкерлікті реттеуші нормативтік-құжаттарды оқыту және 

тәжірибелік қызметте кәсіпкерлік құқық институттары мен негізгі 
құқықтық түсініктерін пайдалану дағдысын қалыптастыру болып 

табылады.  

Пән міндеттері: шағын және орта кәсіпкерлік саласындағы негізгі 
түсініктерді, олардың жүзеге асырылу нысандары мен әдістерін, 

кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мазмұнын, кәсіпкерлік құқық жүйесінің 
негізгі бӛлімдерін оқыту болып табылады.  

Пән негізгі нормативті-құқықтық құжаттарды білуге, кәсіби қызмет 

нәтижелерін құқықтық және басқа да құжаттарда рәсімдей алуға, ӛз кәсіби 

қызметін дамыған құқықтың сана шеңберінде жүзеге асыруға үйретеді. 
 



 

 

Soz 2602 Әлеуметтану 

2 кредит /3 ECTS 

 

Пререквизиттер: 
1+1+0 

Оқу курсының мақсаты – заманауи әлемдік және отандық әлеуметтік-
саяси ойлар негізінде, әлеуметтік-саяси білім алу нәтижесінде,   

студенттерде кӛзқарастардың  қалыптасуы негізінде,әлеуметтік-саяси 

мәдениет пен кәсіби құзіреттіліктердің қалыптасуы негізінде жоғары 
кәсіби маман дайындауды әлеуметтік-саяси қамтамасыз ету болып 

табылады. 

 

Әлеуметтанудың негізгі түсініктері мен категорияларын, әлеуметтік 
зерттеулер мәселелерін, әлеуметтік-саяси даму заңдылықтарын білуі керек, 

тұлға мен қоғамның әлеуметтануының ерекшелігін талдай алуы тиіс, 

әлеуметтік үрдістер мен институттар жайлы түсінігі болуы тиіс, қоғамдық 
дамудың ғаламдық мәселелері туралы білуі тиіс.  

IК01 Инновациялық 

кәсіпкерлік  (сала 

бойынша) 

2 кредит /3 ECTS 

Пререквизиттер: 

1+1+0 

Пән мақсаты – студенттердің бойында ӛндірістік саладағы кәсіпкерлік 

сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында 

инновациялық қызметпен айналысу, материалдық ӛндірістегі тәуекелді 
инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді 

қамтамасыз ету болып табылады. 

 

Экономикалық ӛсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; 

нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы 

керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік 
артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.  

IК 02 Интеллектуалдық 

құқық 

2 кредит /3 ECTS 

 
Пререквизиттер: 

1+1+0 

Курс мақсаты – ҚР заңнамасы, халықаралық келісім-шарттар, 

соттық және әкімшілік тәжірибе негізінде студенттерде азаматтардың және 

заңды тұлғалардың интеллектуалдық қызмет жіне соған теңестірілген 

заңды тұлға құралдарына интеллектуалдық құқығы туралы білім 
қалыптастыру болып табылады. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент келесі құзереттерге ие болуы тиіс: 

ӛнертабыстың негізгі белгілері, ӛнеркәсіптік үлгі және басқа да 

интеллектуалдық құқық объектілері туралы білу, авторлық құқық 

объектілері мен патенттік құқық объектілері арасындағы ерекшеліктерді 
айқындап беру. 

 

АЕ 2605 Әлемдік экономика 

2 кредит /3 ECTS 

 

Пререквизиттер: 
1+1+0 

Пән мақсаты – студенттер бойында эндогенді және экзогенді 
факторлар әсері негізінде ӛзара әрекет етуші институттар жиынтығы 

ретіндегі әлемдік экономикалық жүйенің дамуы туралы білім 

қалыптастыру болып табылады.  
   

Пәнді игеру нәтижесінде студент келесі құзереттерге ие болуы тиіс:заманауи 
әлемдік шаруашылықтың даму үрдістері туралы білуі тиіс, әлемдік қаржы-

валюталық жүйе мен қатынастар туралы білуі тиіс, әлемдік шаруашылық 

жайындағы мәселелерге қатысты жаңа заманауи кәсіби журналдардар мен 
басқа да басылымдардағы жаңа зерттеулер нәтижелерін пайдалану 

дағыдысына ие болуы керек. 

Модуль 2. Менеджмент және маркетинг 

Log3401 Логистика  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Mar 

1405 Маркетинг 
2+1+0 

Пәнді берудің мақсаты логиятиканың мазмұны мен мәнін 

ғылым ретінде зерттеу, және олардың қызыметтерін, сонымен қатар, 

практикалық қызыметте концептуалды қолдану.   

 Пәннің міндеттері:  

- заманауи экономикадағы логиятиканың орынын бағалау мен рӛлі;  

- негізгі түсініктермен, міндеттерімен, қағидаттарымен, кӛрсеткіштері мен 

негізгі категориялармен танысу;  
- логистикалық жүйелерді саралау машықтарына ие болу, олардың 

құраушыларын модельдеу және нарық субъектілерінің арасындағы 

байланыс, сонымен қатар, логистиканың қағидаттарын қолданудың 
экономикалық тиімділігін бағалау.   

- логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін 

қалыптастыру;  

- тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды 

қалыптастыру;  
- логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда 

оптимизациялау әдістеріне ие болу.  

Модуль 5. Экономикадағы сандық бағалау 

Eco 3402 Эконометрика 

2 кредит/ 3ECTS 

Пререквизиттер: Sta2406 
Статистика, Aud2405 

Аудит 

1+0+1 
 

 

 

Курс мақсаты–экономика сұрақтарында, қаржы, сақтандыру, салық 
және салық салу, бағалы қағаздар нарығы, баға құру және инвестициялық 

қызметтері жайлы терең білетін, жоғары квалификациялы студенттерді 
дайындау.  

Пәннің міндеттері: 

— экономикалық және әлеуметтік жүйелердің сапалы ерекшеліктері, 
олардың дамуындағы сандық арақатынасы мен заңдылықтар жайлы 

теориялық білгірлігін кеңейту және тереңдету  

— кӛрсетілген жүйелердің заңнамасын бағалау және жағдайын талдауға 

- Қазақстан Республикасы мен шет елдердегі негізгі экономикалық 
жобаларды жалпы түрде талдай білуді түсіну;  

- заманауи заңнаманың талаптарын білу және орындау; 
-  Қазақстанда және одан тысқары жерлердегі қоршаған ортада, әлеуметтік-

экономикалық процесстерден хабардар болу    



 

 

 
 

 

экономикалық модельдерін қолданудың әдісі мен әдіснамасын үйрену; 
— әдеттегі модельді зерттеу және олармен тәжірибелік тұрғыда жұмыс 

істеуді үйрену. 

Модуль 6. Мемлекеттік және аймақтық басқару 

AEB 3403 Аймақтық экономика 

және басқару 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

MBT1407 Мемлекеттік 
басқару теориясы 

2+1+0 

Оқу курсының басты  мақсаты - студенттерде келесідей теориялық-

тәжірибелік білімдерін қалыптастыру: Қазақстанның даму жағдайы мен 
ерекшеліктері, оның аумақтық заңдылықтары менаймақтар бойынша  

ӛндірістік күштерінің орналасуын қарастыру болып табылады.  

 Осы оқу курсын оқыған студенттер келесілерді білуі міндетті: негізгі 

экономикалық-аумақтық терминдер мен кілтті түсініктерді;  
Қазақстанның  салалық құрамдарының экономикасы мен біртекті жабдықтары; 

табиғи ресурстар мен еңбек ресурстарының маңызы мен құрамы, құрылымы, 

ӛндіріс күштерінің ауысу факторларын білуі тиіс.  

Модуль 8. Жергілікті басқару  және ҚР  мемлекеттік қызмет 

MBOOB340

6 

ҚР жергілікті басқару 

мен ӛзін-ӛзі басқару 

3 кредит/ 5  ECTS 
Пререквизиттер: 

MBT1407 Мемлекеттік 

басқару теориясы 
2+1+0 

Курстың басты мақсаты – студенттердің ҚР –дағыжергілікті басқару  мен 

ӛзін ӛзі басқару туралы білім жүйесін игеруі,студенттердің тарих және 

жергілікті басқару мен ӛзін-ӛзі басқару   теориясынан алған білімдері 
негізінде жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары қызметінің қағидаларын 

түсіну, оның  құрылымы мен функциясын қалыптастыру, шешім қабылдау 

дағдылары мен жұмыс амалдарын басты формада білімін қалыптастыру. 

Студенттер оқып білу тәртібі нәтижесі кезінде міндетті: халық билігі 

теориясының, тура демократия институтының, ӛзін ӛзі басқарудың  басты 

түсінігін; заманауи муниципалдық басқарудың және оларды шешу 
амалдарының  басты мәселелерін білуі тиіс. 

Жергілікті билік органдары мен басқарудағы шешім қабылдау және 

дайындауға; ӛзінің қоғамдық демократиялық, кәсіби немесе ғылыми 
жайғасым дәлелдемелері үшін алған білімін пайлана білуге міндетті 

Модуль 9. Қазақстан экономкасының бәсекеге қабілеттілігі 

KRMKR340
8 

ҚР монополияға қарсы 

реттеу 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 
MBT1407 Мемлекеттік 

басқару теориясы 

2+1+0 

Пәннің мақсаты: негізгі кәсіптік құзырет қалыптастыру үшін 
студенттерге мемлекеттік монополияға қарсы экономиканы реттеу 

саласындағы негізгі білімді беру. 

Пән міндеттері:қазіргі кездегі монополияға қарсы заң шығару 
ерекшеліктері мен эволюциясын қарастыру, тауар нарығындағы бәсекеге 

қабілетті орта жай күйін талдау әдіснамасын игеру, Қазақстандағы 

монополияға қарсы құқық бұзушылықтарға талдау жасау. 

 

Пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті: 
Қазақстандағы және шетелдегі монополияға қарсы экономиканы реттеу 

негізін, монополияға қарсы реттеу саласындағы құқықтың жай күйін білуі 

тиіс. 
Қаржы қызметіндегі және тауар нарығындағы бәсекеге қабілетті ортаның 

жай күйіне баға беру және талдау жасай алуы тиіс.Қазақстандағы 

монополияға қарсы құқық бұзушылықтарды табу және талдау жасауы тиіс. 
Шаруашылық жүргізу субьектілерінің тиімді жұмыс істеуіне бағытталған 

бәсекелестік қарым – қатынас шешімдерін қабылдау үшін қолданыстағы 

нормативтік – құқықтық базаны пайдалана білуі тиіс. 

ЖББТ 1- Мемлекеттік басқару 

ASMR 3501 

 
Әлеуметтік саланы 

мемлекеттік реттеу 

3 кредит/5  ECTS 

Пререквизиттер: Mac 

2401 Макроэкономика, 
MBT1407 Мемлекеттік 

басқару теориясы 

2+1+0 

Курс мақсаты: әлеуметтік сфера экономикасының мәселелерін оқу үшін 

қолданылатын теоретикалық білімдерді жүйелеу;   әлеуметтік сфера 
салаларына мемлекеттің кірісуін талдау құралдарына ие болу.  

 

 Пәнді игеру нәтижесінде студент:  

 әлеуметтік сфераның қызмет ету ерекшеліктерін;  әлеуметтік сфера 

салаларының экономикасының мәселелерін, оқу барысында  аналитикалық 
тәсілдерді қолдана білуі тиіс;  

  Мемлекеттік реттеудің мүмкін болатын эффектілерін, субсидия беруді, 
әлеуметтік сфераның салаларындағы қамтамасыз етуді бағалауды игеруі 

тиіс. 

  

MBB 3503 

 
Мемлекеттік бюджетті 

басқару 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Kar 

Курсты оқыту мақсаты -  мемлекеттік, аймақтық және жергілікті 
деңгейдегі қаржылық ресурстардың теориялық және тәжірибелік 

қабілеттерін, оның ҚР бюджет жүйесінде тиімді орналасуын  

қалыптастыру  болып табылады. Пәнді оқыту міндеттері: Студенттер 

Курсты оқу нәтижесінде студенттер білуі тиіс: 
- мемлекеттік қаржыны басқарудың қағидаларын және функцияларын; 

-  қаржылық құрылымын және шет елдегі, сонымен қатар ҚР мемлекеттік 

және жергілікті органдарындағы қаржылық қызметтің формасын. 



 

 

2402 Қаржы, MBT1407 
Мемлекеттік басқару 

теориясы 

2+1+0 

курсты оқу барысында мемлекеттің қаржысын басқарудың теоретикалық 
және әдістемелік негізін, қаржылық құрылымын және шет елдегі, сонымен 

қатар ҚР мемлекеттік және жергілікті органдарындағы қаржылық 

қызметтің формасын меңгеруі керек. 

Мемлекеттік қаржыны басқару саясатының нәтижесінде аналитикалық 
жұмыстарды жасай алу және ұйымдастыра алуы тиіс. 

 

ЖББТ 2 – Аймақтық басқару 

ADAA 3501  

 
Аймақтық дамудың 

әлеуметтік аспектілері 

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: Mac 

2401 Макроэкономика, 

MBT1407 Мемлекеттік 
басқару теориясы 

2+1+0 

Пән мақсаты: пәнді оқыту барысында ел аймақтарының 

әлеуметтік-экономикалық заңдылықтарын, олардың 

ерекшеліктерін,студенттердің бастапқы білімдерін одан ары дамытуға 
бағытталған, ҚР аймақтық даму аспектісін  және әдістемелік негізін 

тәжірибеде қолдануға бағытталған білім беру болып табылады. 

 
 

Пәнді оқыту нәтижесінде студент : 

мемлекеттік басқарудың заманауи технологиясын және мемлекеттік шешім 

қабылдаудың; әлеуметтік дамытудың аймақтық ерекшеліктерін және 
заңдылықтарын білуі тиіс; 

Кәсіби қызметті атқару функциясына мақсат қоя білу және тапсырмаларды 

тұжырымдау;әлеуметтік-экономикалық дамуда аймақтық проблемаларды 
басқару саласында шешім қабылдай алуы тиіс. 

Оқытылған әдістерді қолдана отырып ӛздігімен ҚР аймақтың әлеуметтік-

экономикалық дамуын  талдай алуы тиіс. 

AKB3503 

 
Аймақ қаржысын 

басқару 

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: Kar 

2402 Қаржы, MBT1407 

Мемлекеттік басқару 
теориясы 

2+1+0  

Курсты оқыту мақсаты – жергілікті қаржыны басқару мақсатында 

теориялық және практикалық жағдайда қаржыландыру және несиелендіру 

үрдісіне анализ жасау, заңдылық және нормативтік құжаттарға түсініктеме 
беру, ұйымның қаржысын басқару механизмін және  жоспарлауды білу.  

 

Пәнді оқыту нәтижесінде студент:  

жергілікті  қаржы мен бюджеттің ерекшеліктерін; ұйымның жұмыс 

ерекшеліктерін және жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың  қаржылық 
ӛкілеттіктерінің бӛлінуін жіне қаржылық қадағалаудың жүйесін білуі керек; 

Мемлекеттік саясатты қаржыландыру бағытында болжам жасау; салықтық, 

бюджеттік  және несиелік шеңберде агрегатталған кӛрсеткіштерді қолдану; 
категориялық аппарат түсініктерін қолдану дағдысын иеленуі керек.  

Модуль 7. Әлеуметтік-экономикалық даму және қауіпсіздік 

SB 3404 Стратегиялық басқару 

3 кредит/5  ECTS 

Пререквизиттер: Men 

1404 Менеджмент 
2+1+0 

Курстың басты мақсаты –әртүрлі амалдарды пайдалана білуді ӛңдеу, 
қалыптасқан факторлардың барлық жағынан қорытындысы бойынша 

шынайы стратегиялық дамыту мен қалыптастырудың тәсілдерін зерттеу 

болып табылады.  
Курстың міндеті болып: 

стратегиялық басқарудың мазмұны мен мәнін түсіну;стратегияның 
қалыптасуының тәсілдерін, стратегия түрлерін және оның 

құрылымдарыныңқұрылуы мен іскеасырылуыноқып білу қарастырылады. 

Стратегия қалыптасуының тәсілдерін; қарсыласының күресу күшіне әсер 
ететін факторларды,  экономикалық стратегияны құрастыратын және 

экономикалық стратегияның қалыптасу қағидаларын білуі тиіс. 

Практикадағы алған білімін, соның ішінде оның іске асырылуы мен құрылуы 
үшін стратегия құралдарын және оның түрлерін пайдалана білуі тиіс.  

 

AEKB3405 ҚР әлеуметтік-

экономикалық 

қауіпсіздікті басқару 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 
MBT1407 Мемлекеттік 

басқару теориясы 

2+1+0 

Курсты оқып білудің мақсаты студенттердің теориялық білімін және 

әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету 
ортасындағыбасқару қызметінің практикалық дағдысын, ұлттық 

экономикалық қауіпсіздік жағдайына кері әсер ететін, себептері мен 

шарттарын жоюдың әдістерін қалыптастыру болып табылады. 

Әлеуметтік және  экономикалық қауіпсіздік жүйесінің құрылымын; елдің 

әлеуметтік экономикалық қауіпсіздігіне тӛнген қатер нәтижесін және 
бағалау тәсілдерін;әлеуметтік экономикалық қауіпсіздігіне тӛнген қатердің 

іске асуынан пайда болған залалын бағалау тәсілдерін білуі тиіс. 

Әлеуметтік экономикалық қауіпсіздікті теңдестіру  және қорытындылау; 
экономикалық қауіпсіздіктен  тӛнген қатердің  іске асырудағы залалын 

бағалау; шекті индикатор жүйесінің кӛмегімен әлеуметтік және 

экономикалық қауіпсіздікті бақылау деңгейін жүзеге асыру дағдысына ие 
болуы тиіс.  

Модуль 8. Жергілікті басқару  және ҚР мемлекеттік қызмет 

OBL3407 Ұйымдастырушылық 

мінез-құлық және 

лидерлік 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Men 

Пәнді игеру мақсаты – ұйымдағы адамдардың тәртібі жайлы студенттерге 

жүйелі түсінік қалыптастыру мынадай ықтимал 3 деңгейде – жекеше, 
топтық және ұйымдық – сонымен қатар,  ұйымның  тиімділігін жоғарылату 

үшін осы тәсілдерді дұрыс қолдана білуді үйрету болып табылады. 

 

Пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті: 

Ұйымдағы тәртіптің негізгі теориясы мен санаттарын білуге; 
Ұйымның тиімділігін кӛтеру мақсатымен, жеке және топтық 

кызметкерлердің тәртібін басқару тәжірибесінде алған білімдерін дұрыс 

қолдана білуге. 



 

 

1404 Менеджмент 
2+1+0 

Модуль 9. Қазақстан экономкасының бәсекеге қабілеттілігі 

MSHKA340

9 
Мемлекеттік 

шешімдердің 

қабылдануы мен 

атқарылуы 

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: 

MBT1407 Мемлекеттік 

басқару теориясы 
2+1+0 

Пәнді меңгеру мақсаттары: бакалавларға ӛңдеу үрдісінің, жоспарлаудың, 

басқарушылық мемлекеттік шешімдерді қабылдау мен іске асырудың  
теориясы мен практикалық аспектілерін үйрету, олардың мемлекеттік 

қызмет жүйесінде тиімді іске асуын ұйымдастыру мен бақылауды оқыту. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент: 

басқару шешімінің мәселелерін, мақсаттарын, альтернативаларын, кәсіби 
қызметтің негізгі артықшылықтарын білуі тиіс. 

Мемлекеттік шешімдерді іске асырудың экономикалық, әлеуметтік, саяси 

шарттарын бағалауды және басқару шешімінің жүзеге асуы барысындағы 
реттеуші әсердің технологиясын меңгеруі тиіс.. 

Басқару шешімдерінің және әкімшілік үрдістердің іске асуының сапа 

параметрлерін анықтау, ауытқуларды табу және координациялайтын 
шаралар қолдану. 

 

ЖББТ 1- Мемлекеттік басқару 

MKE 3502 

 
Мемлекеттік қызметші 

этикасы  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 
MKU2407 Мемлекеттік 

қызметті ұйымдастыру 

2+1+0 

Пән мақсаты – студенттерде мемлекеттік қызметкер этикасы пәні 
бойынша заманауи базалық білімдер мен дағдыларды қалыптастыру және 

оларды мемлекеттік билік органдарындағы персоналмен жұмыс істеуге 

дайындау.  
Пән міндеттері:  студеттерге мемлекеттік қызметкер этикасы негіздерін 

меңгерту; мемлекеттік билік органдарындағы іскерлік мәдениеттің 

отандық және шет елдік тәжірибесін оқыту. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент:   
оқытылып жатқан пәннің негізгі категориялары мен түсініктерін, 

қағидаларын, әдістемелеік тәсілдерін, үрдістерді қалыптастыруда 

қолданылатын әдістерді, мемлекеттік билік органдарындағы мемлекеттік 
қызметкер этикасының дамуы мен жақсаруын білуі тиіс; 

іскерлік мәдениетті заманауи ұймыдастыру дағдысын иеленуі керек; 

мемлекеттік қызметкер этикасы бойынша құрастыру мен жақсарту 
технологиясын меңгеруі тиіс.  

SEKMB 

3504  

 

Сыртқы экономикалық 

қатынасты мемлекеттік 

басқару  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 
MBT1407 Мемлекеттік 

басқару теориясы 

2+1+0 

Пәннің мақсаты- студенттерге сыртқыэкономикалық қызметтің негізгі 

қағидаларын, Қазақстанның сыртқы экономикалық кешені құрамын, оның 
субьектілері туралы оқыту болып табылады.  

 

 
 

Пәнді оқыту нәтижесінде маман білуі тиіс: сыртқыэкономикалық қызмет 

аясында мемлекеттік реттеудің нақты функцияларын,мемлекеттік 
органдардың құрылымын;сыртқыэкономикалық қызметті басқарудың негізгі 

теоретикалық үрдістерін, оның әлем экономикасындағы негізгі түрлері мен 

әдістерін; 
 Экономикалық талдау барысында маңызды мәселелерді шеше 

алу,күтілетін нәтижелерін бағалау; тәжірибелік талдау жағдайында 

теориялық моделді қолдану; елдің сыртқыэкономикалық қызметін дамыту 
үшін статистикалық талдау жүргізу дағдысын иеленуі тиіс. 

 

MKOKS 

3505 

 

Мемлекеттік қызмет 

органдарындағы 

кадрлық саясат 

3 кредит/5  ECTS 
Пререквизиттер: 

MKU2407 Мемлекеттік 

қызметті ұйымдастыру 
2+1+0 

Курс мақсаты – студенттерге пәннің негізгі құрылымы, құрылымы мен 
мазмұны туралы білім беру, мемлекеттік қызмет саласындағы кадрлық 

саясаттың бағыттары мен кадрлық жоспарлау және кадрлық әлеует туралы 

білім беру.  

Курсты игеру барысында студенттер мемлекеттік қызмет персоналын 
жоспарлау мен ондағы кадрлық саясат турасындағы мәселелердің теориялық 

және тәжірибелік ғылыми ыңғайлар мен әдістер туралы құзіреттерді игеруі 

тиіс. 

ЖББТ 2 –Аймақтық басқару 

KShB 3502 

 
Қала шаруашылығын 

басқару 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: 

Пән мақсаты – студенттердің қалалық шаруашылық саласындағы басқару 

кәсібін және басқарушылық -ұйымдастырушылықсаласында тәжірибелік 
дағдылануын қамтамасыз ету. 

Пән міндеті: 

Қалалық шаруашылықтың дамуының басым бағытының ұйғарымының 

негіздерін, басқарманың модернизациясы  шеңберінде қаланың әлеуметтік-
экономикалық дамуының құралымның негіздерін, қысқа - орта және ұзақ 

мерзімді бағдарламалардың 



 

 

AEB3403 Аймақтық 
экономика және басқару 

2+1+0 

- қала шаруашылығықызметтерінің шарттарын, пәннің теориялық негізін 
оқыпбілу; 

- басқару шеңберінде қалалық шаруашылықтың негізгі түсінігін білу; 

басқаруда қалалық шаруашылықтың экономикадағы негізін білу; 
- қалалық шаруашылықта заманауи басқару технологиясының 

тәжірибесіне дағдылану. 

 

және оның салаларының айырмашылықтарын білуі тиіс; 
Басқару шешімінде қалалық шаруашылықтың элементтері үшін кӛп 

факторлы анализ жасау; кәсіби дағдылану үшін қалалық шаруашылық 

аумағында білімді қолдана білу; басқару шешімін қабылдау және даярлау 
мақсатында үйретілген дағдыға дағдылана білу; 

KABK 3504  

 
Қазақстан 

аймақтарының 

бәсекеге қабілеттілігі   

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

MBT1407 Мемлекеттік 
басқару теориясы, 

AEB3403 Аймақтық 

экономика және басқару 
2+1+0  

Пәнді оқыту мақсаты - аймақтық және мемлекеттік басқару саласындағы 

бәсекеге қабілетті ӛнімді басқаруда, кәсіби теориялық білімді және 

тәжірибелік дағдыныиелену.   
 

 

 
 

Пәнді оқыту нәтижесінде студентаймақтың бәсекеге қабілеттілігі 

саласындағы  терминдерді,  

аймақтың бәсекеге қабілеттіліктің негізгі стратегиясын; 
ұйымның әдісін және ережесін, аймақтың бәсекеге қабілеттілігін жүргізуін 

бағалауды білуі тиіс; 

Кәсіпті болжау және жоспарлау кезінде бәсекеге қабілеттіліктің әдісін және 
аспаптарын қолдана білу, аймақтың бәсекеге қабілеттілігінің бір және 

бірнеше кӛрсеткіш параметрлерін ажырата алуы тиіс. 

MKPB 3505 

 
Мемлекеттік қызмет 

персоналын басқару 

3 кредит/5  ECTS 
Пререквизиттер: 

MKU2407 Мемлекеттік 

қызметті ұйымдастыру 
2+1+0 

Курс мақсаты – мемлекеттік қызмет персоналын басқару мәні, 

мақсаттары, мазмұны мен қаңидалары және критерийлері туралы білім 

беру, мемлекеттік құрылымдарда персоналды басқарудың тиімді жүйесін 
құру, кадрлық жұмысты жоспарлау, кадрлық әлеуетті анықтау, 

басқарушылық қызметте кадрлық басқарудың жаңа әдістері мен 

технологиясын пайдалануды үйрету болып табылады.  

  

Персоналды басқарудың тұжырымдамаларын, қағидаларын, заңдылықтарын 

білу, ҚР мемлекеттік қызметтегі кадрлық әлеуеттің жағдайын білу, 

мемлекеттік қызмет жүйесіндегі басқарушылық қатынастарды реттеу 
жолдарын білу, мемлекеттік қызмет жүйесіндегі кадрлық мансап жүйесі 

туралы білуі тиіс.  

Мемлекеттік органдардағы кадрлық саясаттың мақсатын, міндеттерін 
қағидалары және басам бағыттарын анықтай алуы тиіс; мемлекеттік 

органдағы персонал мен кадрлық әлеуетті бағалай алуы тиіс, мемлекеттік 

органдардағы кадрлық саясатты әзірлей алуы тиіс.  

Модуль 9. Қазақстан экономкасының бәсекеге қабілеттілігі 

UEBK 4401 Ұлттық экономиканың 

бәсекеге қабілеттілігі 

3 кредит/5  ECTS 

Пререквизиттер:  ЕК 

1402 Экономика 
қағидалары, Мас 2401 

Макроэкономика 2+1+0 

Пән мақсаты – бәсекеге қабілеттіліктің  теориялық негіздерін 

игеру және отандық кәсіпорындар мен ұйымдардың рейтингін кӛтеруге 
мүмкіндік беретін басқару шешімдерін қабылдаудағы практикалық 

дағдыларды қалыптастыру. 

Пәнді оқу барасында келесідей міндеттер қойылады: бәсекеге қабілеттілік 
теориясының негізгі түсініктерін оқу; әр түрлі объектілердің  бәсекеге 

қабілеттілігінің құрылуының арнайы тәсілдерін білу. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент: 

бәсекенің негізгі түсініктері мен бәсекеге қабілеттіліктің  иерархиялық 
құрылымын және оны басқаруды; жаңашыл зерттеулердің нәтижелерін, 

жаһандық даму, мемлекеттің, оның аймақтарының және салалық 

кешендерінің  бәсекеге қабілеттілігін қамтамассыз ету контексіндегі 
Қазақстанның ұлттық мүдделерге тиісті ғылыми жобалар мен заманауи 

басылымдарды білуі тиіс. 

жаһандық даму мәселелерін ескеретін ұлттық экономиканың даму 
стратегиясын құрастыру және ұлттық артықшылықтарды қамтамассыз ету, 

адекватты шешімдер қабылдай алуы тиіс. 

ЖББТ 1- Мемлекеттік басқару 

ЕU 4501 

 
Электронды үкімет 

2 кредит/3  ECTS 

Пререквизиттер: МВТ 

1407 Мемлекеттік 
басқару теориясы 

1+1+0 

Пәнді оқыту мақсаты - студенттерге мемлекеттік билік 
органдарында, жергілікті ӛзін ӛзі басқару және жаңа индустриалды 

қоғамды қалыптастыру үшін жаңа технологиялар мен коммуникацияларды 

қолдануды үйрету болып табылады. 

Пәнді оқыту негізі студенттерге заманауи электронды үкіметті қолдануды, 
ақпарат алмасуда, курстық жұмыстарына және бітіру жобаларына ақпарат 

іздеуде, сонымен қатар болашақтағы кәсіби қызметінде қолдануға мүмкіндік 

береді.  

KB 4502 

 
Корпоративті басқару 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Men 

Пәннің мақсаты - корпоративтік басқарудың механизмін, 
моделін және қағидаларын үйрету болып табылады. Басты назарды 

қазақстандық компаниялардағы корпоративтік басқарудың тәжірибелік 

Пәнді оқу нәтижесінде  студент білуі тиіс: корпоративтік 
басқарудың негізгі теорияларын; корпоративтік басқарудың экономикалық 

және қаржылық негізін; корпоративтік басқарудың негізгі түсінігін және 



 

 

1404 Менеджмент, 
Міс1401 

Микроэкономика 

2+1+0 

сапасына баға беруге және қоғамдағы заманауи әлеуметтік мәселелерді 
корпоративтік басқару бойынша шешуге аудару қажет.  

 

категорияларын; корпоративтік басқаруды ұйымдастырудың құрылымдық 
жүйесін;  

Корпоративтік басқарудың негізгі тұжырымдамаларына және моделіне 

теоретикалық талдау жасау; корпоративтік басқаруды зерттеу рейтингісіне 
бағдарлама құру және оны методологиялық ӛңдеу; ұйымның құрылымын 

талдау және оңтайландыру құзіреттеріне ие болуы тиіс. 

MAB 4503 

 
Мемлекеттік 

активтерді басқару 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: МВТ 
1407 Мемлекеттік 

басқару теориясы 

2+1+0 

Пәннің мақсаты- студенттерге Қазақстанның мемлекеттік 
активтерін басқарудың теориялық және тәжірибелік материалдарын, 

заңдық және құқықтық  негіздері негізінде оқыту болып табылады. 

Пәннің міндеттері: мемлекеттік активтерді басқарудың 
әдістемесін үйрету; басқарудың халықаралық тәжірибесін үйрету; ҚР 

заңдарымен, ҚР Президентінің жарлықтары мен басқа да нормативтік 

құқықтық актілермен танысу; басқарудың заңдық негізін кӛрсету.  
 

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуі тиіс:  
нарықтық экономикадағы мемлекеттік басқарудың теоретикалық және 

әдістемелік негізін;ұйымдардың және кәсіпорындардың басқару кешенінің 

маңызы, мазмұны және қағидалары; стратегиялық басқарудың ұйымдық 
құрылымының элементі; 

Меншікті бағалау әдісін талдау; қойылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес 

меншікті қатынастағы мемлекеттік саясаттың қалыптасуын білу;мемлекеттік 
меншікті қолдану тиімділігіне бақылау жүргізу құзіретіне ие болуы тиіс. 

MBZHB 

4504 

 

Мемлекеттік 

бағдарламалар мен 

жобаларды басқару 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: МВТ 

1407 Мемлекеттік 
басқару теориясы 

2+1+0 

        Пәннің мақсаты  - мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды 

басқарудың заманауи теориялық негізін түсіну, сонымен қатар заманауи 

үрдістерге теоретикалық талдау жасаудың кәсіби деңгейін 

қалыптастыру,жобаның орындалуын, жоспарлануын және оған 

мониторинг жүргізу болып табылады. 

 

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуі тиіс: мемлекеттік бағдарламалар 

мен жобаларды орындау барысында қолданылатын негізгі нормативтік 

заңдық құжаттарды; экономикалық қызмет субьектісінің құқықтық қорғалу 

құралын және әдістерін; 

Кәсіби қызмет аясын қалыптастыратын нормативтік құқықтық актілерді 

және заң жүйесін бағдарлауды игеруі тиіс. 

KRIIS 4505 

 
ҚР индустриалды-

инновациялық саясаты 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Мас 
Макроэкономика 

2+1+0 

Оқу пәнінің мақсаты: индустрия және инновация түсінігі 
бойынша негізгі категорияларды оқыту;Қазақстанда жүргізілетін 

инновациялық саясаттың мемлекеттік бағытымен таныстыру; жалпы 

мемлекеттік саясатта индустриалды инновациялы саясат туралы білімді 
қалыптастыру. 

 

Оқу пәнінің нәтижесінде студент білуі тиіс: инновация және 
индустрия маңында аппарат түсінігін; мемлекеттік саясаттағы инновация 

үрдістерін;  мемлекеттік саясаттағы инновация үрдістерін  жоспарлауды; 

Мемлекеттік индустриалды инновациялы саясаттың дамуын болжауды; 
қоғамның түрлі салаларына мемлекеттік инновациялық саясаттың әсерін 

бағалауды;мемлекеттік инновациялық саясаттың орындалуына қатысты 

мақсаттар мен міндеттерді қою дағдысын иеленуі тиіс. 

AEZH 4506 

 
Әлеуметтік-

экономикалық 

жоспарлау 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

МВТ1407 Мемлекеттік 
басқару теориясы 

2+1+0 

Оқу пәнінің мақсаты- студенттерде кәсіби және тұлғалық сапасын 

жетілдіру болып табылады, оның ішінде: 

- әлеуметтік экономикалық жоспарлау үрдісіндегі заңдылық және басқа да 
әртүрлі аспектілерді түсіндіру; 

- әлеуметтік экономикалық болжау  үрдісіндегі заңдылық және басқа да 

әртүрлі аспектілерді түсіндіру. 
 

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс:пәннің ӛзекті теориялық 

сұрақтарын; әлеуметтік экономикалық жоспарлау және болжау үрдісінің 

негізгі теориялық түсінігін білуі тиіс; 
Әлеуметтік экономикалық жоспарлау және болжау үрдісіндегі 

бағдарламаларды тереңірек оқып, оны тәжірибелік білімде қолдануды игеруі 

тиіс. 

ЖББТ 2 –Аймақтық басқару 

AMKKU 
4501 

 

Аймақта мемлекеттік 

қызмет кӛрсетуді 

ұйымдастыру 

2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: МВТ 

1407 Мемлекеттік 

басқару теориясы,  
1+1+0  

Курстың негізгі мақсаты - әлеуметтік  проблемаларды шешуде 
студенттің теориялық білімінің базасын және тәжірибелік даңдылануды 

тұрғындардың ӛмірін жақсарту мақсатында қолдана білун қамтамасыз ету.  

Пәнді игеру барысында студент мемлекеттік қызмет кӛрсету саласындағы 
заңдық құқықтық актілер саласвындағы білімін кӛрсетуі тиіс және осы 

саладағы құзіреттерді иеленуі тиіс 

MB 4502 

 
Меншікті басқару 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пәнді оқыту мақсаты – студенттерге келесі бағытта қажетті білімдер мен 

құзіреттерді игеруге мүмкіндік беру, оның ішінде : 

Реттеу объектісі ретінде меншіктің мазмұнын ашудың әдістерін, 

меншікті басқарудың әдістері, тәсілдері мен критерийлерін, меншік 



 

 

Пререквизиттер: МВТ 
1407 Мемлекеттік 

басқару теориясы 

2+1+0  

Меншікті басқару теориясы саласында; 
Нарықтық экономика жағдайында меншікті басқарудың әдістерін 

қолдануды үйрету. 

 

қатынастарын мемлекеттің реттеуі туралы білуі тиіс. 
Тәжірибеде меншікті басқарудың әдістері мен қағидаларын қолдана 

алуы тиіс, меншікті басқару теориясы саласында ӛздігінен жаңа білімді 

игеру дағдысын иеленуі тиіс. 
 

TM 4503 

 
Территориялар 

маркетингі 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mar 

1405 Маркетинг, 
MBOOB3406 ҚР 

жергілікті басқару және 

ӛзін-ӛзі басқару 
2+1+0  

Пәнді игеру мақсаты – болашақ мамандырдың бойында территориялар 

маркетингі, мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы территория 
маркетингінің рӛлінің қарастырылуы және территорияларды басқарудағы 

маркетингтің пайдаланылуы жайлы білім беру болып табылады. 

Міндеттер: 
-заманауи қоғамдағы территориялар маркетингінің мақсаты мен міндеттері 

турасында базалық білім беру; 

- территорияның ішкі және сыртқы  ортасына  сәйкес мақсаттар, міндеттер 
қою және болжам жасау; 

- территорияны дамыту мақстанды функционалдық және іскерлік 

стратегиялар жасауды игеру.  

Территориялар маркетингінің мәнін, мақсатын, міндеттері мен 

негізгі түсініктері, тұжырымдамалары, функциялары және қағидаларын білу; 
Территориалдық нарықтарды сегменттеу, территорияларды 

жәктеу және маркетингтік зерттеу жүргізе алуды және маркетингтік 

стратегиялар жасауды  игеру.  
 

TDB 4504 
 

Территориялар дамуын 

б5асқару 

3 кредит/  ECTS 

Пререквизиттер: 
AEB3403 Аймақтық 

экономика және басқару 

2+1+0  

Пән мақсаты – мемлекеттік жіне жергілікті басқару саласындағы болашақ 

маман бойында стратегиялық жоспарлау мен территориалдық басқару 

бойынша білім қалыптастыру. 

Курс міндеттері: басқару объектісі болып табылатын – территория,  

аймақтық басқару теориялары туралы   жалпы білім беру, тұрақты даму 

негіздері мен мемлекеттік басқару саласындағы стратегиялық 

жоспарлаудың орны мен мңызын қарастыру. 

Территория дамуының мәні, негізгі тұжырымдамаларын, территория 

дамуының стратегиясын, қала құрылысының дамуын, қаржылық 

бақылаудың формаларын қарастыру; 

Территория дамуының стратегиясын жасау және талдау, территорияны 

стратегиялық басқару үрдістерін талдай алуды игеруі тиіс.    

AZHR 4505 

 
Аймақтағы 

жұмысбастылықты 

реттеу 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МВТ 

1407 Мемлекеттік 

басқару теориясы, 
AEB3403 Аймақтық 

экономика және басқару 

2+1+0  

Курс мақсаты–студенттерге Қазақстан аймақтарындағы халықтың 

жұмысбастылығы саласындағы мәселелер турасында білім беру болып 
табылады.  

Оқу курсының міндеті: аймақтардағы жұмысбастылық мәселесінің 

ерекшеліктерін ашу, жұмыспен қамту қызметтері, олардың қызметтері, 

олардың жергілікті және аймақтық билік органдарымен қарым-

қатынастары мәселелерін қамту.  

Аймақтардағы жұмысбастылықты қамтамасыз ету  саласындағы түсінікт ер, 

категориялар мен қағидаларды білу, Қазақстандағы жіне аймақтардағы 
жұмыссыз халықты әлеуметтік қорғау бағыттарын білу, оқу ақпаратын 

игеру, арнайы және ғылыми әдебиеттерді талдай алу, халықтың жұмыспен 

қамтылуы саласындағы ниеленістердің шешілу жолдарын білу; әлеуметтік 

жеке зерттеулер жүргізу дағысын иеленуі тиіс.  

KRMZHS 
4506 

 

ҚР мемлекеттік-жеке 

серіктестік 

3 кредит/5  ECTS 

Пререквизиттер: MB 
1406 Мемлекет және 

бизнес 

2+1+0  

 

Курс мемлекеттік-жеке серіктестіктің концептуалды сұрақтары мен 
тәжірибесін зерт теуге арналған.  

Мемлекеттік-жеке серіктестіктің құқықтық, экономикалық, 

ұйымдастырушық аспектілерімен қоса, Қазақстандағы мемлекеттік-жеке 
серіктестік шарттарындағы инвестициялық жоба сипаттамалары 

зерттеледі.  

Курс мақсаты – Мемлекеттік-жеке серіктестік жобаларындағы мемлекет 

пен бизнес қарым-қатынасының аспектілерін қарастыру.  

Мемлекеттік-жеке серіктестіктегі қатынастардың экономикалық мазмұнын 
білу, мемлекеттік-жеке серіктестіктің нысандары мен механизмдері туралы 

білу,  

ҚР мемлекеттік-жеке серіктестікті реттеу саласындағы заңдарды білу, түрлі 
салалардағы мемлекеттік-жеке серіктестіктің ерекшеліктерін білу, 

территориалдық жүйелердің инновациялық дамуындағы мемлекеттік-жеке 

серіктестіктің технологиясын пайдалану дағдысын иелену керек.   

5В070400 – Логистика мамандығы  

 

Пәннің 

коды 

Пәннің аты, кредит 

саны,  пререквизиттер 

Курсың қысқаша мазмұны, мақсаты, есебі Құзыреттілігі (Оқу нәтижесі) 

Міндетті мадуль 

6 кредит 



 

 

IK1101 Қазақстан   тарихы  
3 кредит /5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Модульдың мақсаты: мемлекетiң тарихы және бағытталған туудың 

процесi, қалыптасуды зерттеуге Қазақстан Республикасының құқығы және 

мемлекеттiң дамуымен құқығына бағытталған. Қорытынды және 

негiзделген дәл айғақтарды талдаудағы осы ғылымын пiкiрi және 

Қазақстанның ӛмiрiнiң мемлекеттiк-құқықтының жүзеге асатындай тұрған 

оқиғаларына негізделген. Қазақстан  құқығы және мемлекеттік ғылымның 

орны мен рӛлі және оның пайда болуы олардың бүгiнгi күнге дейiнгі 

оқиғалары мемлекеттiк-құқықтарды зерттеудің тарихи тәсiлiн ӛткiзуге 

болатындығы анықталды.  

Бiлiм: Қазақ Ордасының тiршiлiк әрекетiнiң әр түрлi жақтары ресми 

құжаттарда , шетел және жергiлiктi бақылаушылардың әр түрлi жазбаша 

кӛздерiнде, халық ӛнері шығармаларында  ие болды. Ресейлiк империяны 

шеттiк отаршылдығының мерзiмiдік шетте мемлекеттiк құрылыс және 

құқықтық қатынасты анықтайтын  және объективтiктiң әр түрлi дәрежесiмен 

суреттейтiн әр түрлi мiнездiк кӛп еңбектерi пайда болды. Қазақстанда 

ұлттық мемлекеттiктi мәселе кеңес ӛкiметi жағдайда таптық және партиялық 

позициясы бар арнаулы ғылыми мекемелерде зерттелдi.  

Білу қазiргi жағдайларда мемлекеттiң тарихын бiлу және республиканың  

құқығын зерттеу, мемлекет тарихынның нақты суреттiң қайта жасау , елдiң 

құқығын қайта қалыптастыру мақсаттарындағы тәжiрибе және бұл бағытта 

қорытылған ғылыми-зерттеу біліміне сүйене отырып жүзеге асыру. 

POK(R)Ya11
02 

Кәсіптік –бағытталған 
қазақ (орыс) тілі  

3кредит /5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 
0+3+0 

Модуль мақсаты: Жиі қолданыстағы сӛздер мен сӛз тіркестерінің 
лексикалық минимумын кеңейту,грамматикалық пішіндерін меңгеру және 

құрылымдық деңгейде сӛздерді қолдана білу. Лексикалық және 

терминологиялық минимумды мамандық бойынша меңгеру. Сӛйлеу 
қызметінің әртүрлі құрылысын жасау: әңгіме,сипаттама, деректеме. 

Грамматикалық пішіндер және коммуникатив құрылымы, функционалдық 

аспектілер. Қайта жасауға бейімделген және оңай прагматикалық 
мәтіндерді шығару, диалогиялық және монологикалық, ауызша және 

жазбаша түрі, тақырыптық, әлеуметтік-тұрмыстық үшін кәсіби ортада 

сӛйлеу қызметінің әртүрлі түрлеріне: айту, аудирование, оқу, хат қалдыру. 
 

Білімі: оқу кәсіби сӛзді дамыту:а)  бiлу ӛндiру және мамандық бойымен оқу, 
тыңдау, әдебиеттiң конспект жасауының дағдыларына иелік ету;б)ғылыми 

оқу мәтіндерін құрастыру, оқулықтағы және дәрістегі мәтін текстіне жақын, 

диалог пен монологтардың оқу тақырыптарына; в)сӛздердің негізгі 
функционалды мағыналы түрлеріне үйрету: монолог-сипаттама, монолог-

баяндама, монолог-пікір, диалог-сұхбат, диалог- пікірсайыс.   

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 
Кәсіби-ғылыми тілді дамыту:белсенділік, жинақталған, дағдыларын кӛлемді 

қалыптастыру және кәсіби-ғылыми сӛзді аймағында істей алу. 

Білуі тиіс ғылыми-кәсіби сӛйлеуді дамыту: ғылыми-кәсіби дағдыларын 
белсенді және жалпыламалы қалыптастыру. 

POIYa1103 Кәсіби-бағытталған шет 

тілі  
3 кредит /5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Модуль мақсаты: Зерттелетін шетел тілдерінің фонетикалық, 

орфографиялық, лексикалық, грамматикалық үлгісін  білу. Фонетика: 
айтушы және шетел тілінің ритм-интонациялық ерекшелігі, рецепция және 

сӛздің дыбыстық жүйесін репродукциялау. Орфография: тілдің дыбыс-

әріптік жүйесі, негізгі орфографиялық ережелері.   Лексика: сӛзжасам 
үлгілері, негізгі тілдің лексикалық минимум кӛлемі 2500 бірлік,  сонымен 

бірге  термин, тиесілі мамандықтардың пішіні; қолданылуына байланысты 

лексика дифференциациясы.  

Білімі: грамматикалық игеру:  зат есім, сын есім, үстеу, етістік, артикл, 

есімдік, демеулік, жай және күрделі сӛйлемдердің құрылымы, сӛзжасамның 
негізгі үлгісі - негізгі сӛз таптары.  Оқу: таныстыру, іздестіру, зерттелетін 

және кӛріп оқудың дағдыларын қалыптастыру. Айту: зерттелетін 

тақырыптың диалогтық және монологтық сойлеу дағдысы. Хат: ой 
пікірлердің мазмұнының біртіндеп даму дағдысы, сонымен бірге шығарма 

жазуда, жеке хаттар және іскер мінездегі ақпарат. 

Білуі тиіс мамандық бойынша мәтіндерді тілдік нормаларға сәйкес ана 
тіліне аудара білу. Дыбысын жазу: хабараламаларды тұрмыстық, ақпараттық 

және кәсіби түрінде естіп қабылдау. 

3.1 Жаратылыстану ғылымдары (STEM) модулі  

EM 1301 Математикадағы 

экономика 

3 кредит /5 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

ЖОО – дағы математика пәнін экономикалық мамандықтар 

бойынша студенттерге оқытудағы мақсат-  математикалық аппараттың 

негіздерімен экономикалық қағидалық және практикалық шешімдерінің 

мақсатымен таныстыру;  математикалық тапсырмаларды әдебиеттер 

арқылы ӛздігінен-ӛзі тансуға орындауға баулу ; логикалық және 

алгоритмдік ойлау қабілетін дамытады;  математикалық мәдениеттің ортақ 

деңгейін жоғарылатады;  экономикалық тапсырмаларды математикалық  

тілде орындауға,қолданбалы сұрақтарды зерттеп математикалық әдістер 

арқылы шешеуге дағдылануды үйрету. 

 

Пәнді оқу нәтижесінде білуі тиіс:  

математиканың қазіргі әлемдегі, дүниежүзілік мәдениет пен тарихтағы 

орыны мен рӛлін білу тиіс;математикалық символдар мен математикалық 

элементтер арасындағы сандық және сапалық қатнастарын білуі тиіс. 

аналитикалық геометрия түсінігімен әдістерін қолдану , 

сызықтық алгебраны, математикалық анализ және теориялық әдістемесінің 

математикалық моделдеудің ұйымдық-басқару мәселелерін бизнестік 

үрдісте кәсіби негізде қолдану.   

сызықты экономикалық үрдістердің негізгі методологиялық 

моделдуін игереді;  сызықтық алгебраның математикалық анализ және 



 

 

теориялық әдістемесін экономикалық-математикалық моделдің алгебралық 

дағдыларын басқаруды игереді.   

3.2 Базалық кәсіби модульдер 

 1 МОДУЛЬ Экономикаға кіріспе  

EK 1402 

  

Экономика қағидалары 

3 кредит /5 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Курстың мақсаты студентті заманауи экономикалық ӛмірдің 

барлық жақтарын білуге, бақыланып отырған әлеуметтік экономикалық 

қарым қатынастың мазмұнын тереңінен түсіну үшін дұрыс мәлімет алуға 

үйрету. 

Курстың мазмұнына заманауи экономикалық қарым қатынастарды 

қалыптастыратын барлық үрдістерді зерттеу енеді. 

 

экономикалық талдаудың бастапқы машықтарына ие болу, заманауи 

экономикадағы мәселелер мен құбылыстарды, үрдістер мен жағдайларды 

талдау қабілеті. 

8 МОДУЛЬ.    Логистика жүйелердегі материалдық және ақпараттық ағымдарды басқару 

KZhK 1407 Кӛліктің жалпы курсы 

3 кредит /5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 

Курстың мақсаты: Курстың мақсаты кӛлік инфрақұрылымының, кӛліктік 

кәсіпорындардың, кӛлік құралдарының және олардың байлаанысының 

жалпы маңызын оқыту. Тұұтас кӛліктік жүйе аз шығынмен максимаалды 
тұтыныстарды қанағаттандыру мақсатында барлық кӛлік түрлерінің 

қызмет етуі мен дамуын қамтамасыз етеді. 

 «Кӛліктік жүйелер» ұғымы, оның қызметі мен ерекшеліктері; кӛліктің 
жекелеген түрлеріне сипаттама(темір жол, әуе, автокӛлік, электртаратушы 

желілер, құбыр кӛліктер, ғарыштық, ӛнеркәсіптік); кӛлік кешені аясындағы 

қӛлік түрлерінің орналасуы мен қатынасының тұтас технологиялық үрдісі; 
кӛліктің жаңа түрлері мен ғылыми-техникалық прогресс. 

- логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін 

қалыптастыру;  

- тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды 

қалыптастыру;  

- логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда 

оптимизациялау әдістеріне ие болу. 

Модуль 1. Экономикаға кіріспе 

Mic 1401 Микроэкономика 

3 кредит /5 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Микроэкономиканың негізгі мақсаты  студенттерге 

экономиканың үй шаруашылығы, фирма, сала деңгейінде қызмет ету 

механизмін түсіну үшін қажетті білімдерді беру, сонымен қатар 

жүргізілініп жатқан мемлекеттік саясаттың салдарларын талдау. 

Пәннің міндеттері  - студенттердің теориялық білім алу мен оларды 

экономиканың практикалық мәселелерінде пайдалану. 

- микродеңгейдегі заманауи экономикалық ӛмірді ұйымдастырудың 

негізгі қағидаларын, экономикалық дамудың заңдылықтарын түсіну; 
- экономикалық талдаудың бастапқы машықтарына ие болу, заманауи 

экономикадағы мәселелер мен құбылыстарды, үрдістер мен жағдайларды 

талдау қабілеті. 

Модуль 2. Менеджмент  және маркетинг 

Men 1403 Менеджмент 

3 кредит /5 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Курстың мақсаты – басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы 

білім кешенін қалыптастыру. 

Курстың міндеті – басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге 

асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды 

қалыптастыру. 

- кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін 

пайдалана білу; 

- кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін 

түсіну және білу 

 

Mar 1404 Маркетинг 

3 кредит /5 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркатингтік 

қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби 

жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, 

ӛндірілген ӛнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен 

-  кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, 

сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының 

тиімділігін анықтай білу. 

- маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, ӛңдеу және 



 

 

байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға кӛп кӛңіл бӛлінеді.  

 

қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби 

аудитория алдында ұсына алу; 

- маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен 

шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат кӛздерінен алынған 

маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру 

 

Модуль 9.   Логистикалық жүйелердегі экспорттық-импорттық  операциялар. 

SZhT 1423 Саланы  жүйелік  талдау 

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттері: Log 

1414 Логистика,  

Курстың мақсаты: Саланы жүйелік талдау пәнінің зерттеу мәні болып 

экономикалық құбылыстардың және процестердің себеп-салдарлы 
қатынастары болып табылады. Саланы жүйелік талдау объектілеріне 

материалдар және сонымен байланысты ақпараттық ағымдар жатады. Бұл 

пәннің мақсаты болашақ мамандарды компаниялар немесе фирмалар 
ӛндірістегі, жабдықтаудағы және ӛткізудегі ӛнімнің барлық қор түрлерін 

қысқартуға, айналым капиталының айналымдылығын жеделдетуге, 

ӛндірістің ӛзіндік құнын тӛмендетуге, бӛлуге тиісті шығындарды 
тӛмендетуге, тауарлар және қызметтермен тұтынушылардың толық 

қанағаттандырылуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

 

Қазіргі бизнесте логистика стратегиялық маңызды орынға ие. Логистика 

пәнінің зерттеу объектісі материалды және сонымен байланысты ақпараттық 
ағымдар болып табылады. Логистикалық әдістерді қолдану арқылы материал 

ӛткізуші жүйелердің тиімді қызмет етуінің жоғары әлеуетіне қол жеткізуге 

болады. Логистика шикізат пен жартылай фабрикаттарды сатып алу мен 
дайын ӛнімді тұтынушыға жеткізгенге дейінгі уақыт аралығын қысқартуға 

мүмкіндік береді, материалды қорлардың күрт қысқаруына әсер етеді.  

ETS 1424 Біртұтас тасымалдау 
жүйесі 

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттері: жоқ 

Курстың мақсаты: Курстың мақсаты кӛлік инфрақұрылымының, кӛліктік 
кәсіпорындардың, кӛлік құралдарының және олардың байлаанысының 

жалпы маңызын оқыту. Тұұтас кӛліктік жүйе аз шығынмен максимаалды 

тұтыныстарды қанағаттандыру мақсатында барлық кӛлік түрлерінің 
қызмет етуі мен дамуын қамтамасыз етеді. 

- логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін 

қалыптастыру;  

- тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды 

қалыптастыру;  

- логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда 

оптимизациялау әдістеріне ие болу. 

 

 

TKP 2201 

Тұлғааралық 

коммуникациялық 
психология 

2 кредит/ 3ECTS   

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: тұлға аралық коммуникация - бұл кӛзбе-кӛз болған 

немесе аз топ арасында үйреншiктi емес әрекеттесу. Бiз тұлға аралық 

коммуникациялық процесiнде ӛз сезiмдерiмен сӛйлесiп, тыңдап, жауап 

берiп, бӛлiсемiз және қатынасты қалыптастырамыз.  

Бiлiм: тұлға аралық коммуникацияның талдауы - бұл талдау жағдайда және 

ұсыныс, идея, бiлiм, кӛңiлдiң құрал-жабдықтары неткен кӛмегiмен, яғни бiр 

субъектiнiң жеке тәжiрибесi аз-кем басқа дәл түсiнiлген де ауыстыра алады. 

Зерттеудiң есебiмен нақ сол әр түрлi алғышарттар және (немесе, керiсiнше, 

киындаған жетiспеушi) табысты коммуникацияның жағдайын iздеп табу 

және жазбада болады. 

TKS 2202 Теориялық және 
қолданбалы саясаттану  

2 кредит/ 3ECTS   

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: тұлға және қоғам үшiн саясаттың ұлттар, кластар және 
мемлекеттер арасында тұлға мен қоғам үшін 

саясат маңызы және саясат мәнінің табиғатын оқу; тұлға,қоғам және 

мемлекет арасында;  Теориялық политология бірнеше заңдылықтарды 
анықтап зерттейдi: 

Теориялық политология заңдылықтардың қатарын анықтап зерттейдi:  

а ) әлеуметтік субъектiлердiң әлеуметтiк қызығушылықтарының пайда 
болу заңдылықатры, қызмет етуі және дамуы олардың экономикалық және 

басқада әлеуметтік қызығушылықтары арасындағы байланыс.   

б)  мемлекеттің және саяси биліктің мазмұны мен ӛзгеруінің пайда болу 
заңдылықтары. 

в) саяси процестердің, саяси қатынастардың және саяси қызметтердің 

заңдылықтары мен  

Бiлiмі: саяси мәселелердiң бӛлiндiлерi, саяси ахуалға қоғам ашылмалы-

жабылмалы осы нақтылы кезең талдансын, қоғамның саяси ӛмiрiнiң ӛзектi 

жаттығу есептерiнiң конструктивтiк шешiмiне мүмкiндiк туғызады, 

ағымдағы саяси мәселелер және жанжалдарды шешiмде саяси оқиғалардың 

қатысушыларына жаттығу кеңестерi және кепiлдеменi ӛндiрiп ұсынады. 

Жаттығу кепiлдемелерiн ғылыми талдау және ӛндiру салалардағы 

қолданбалы политологияда  жүзеге асырылады: 

 - саяси жанжалдарды реттеу және жетiстiк (келiсiм ) әлеуметтiк консенсус 

қажеттi;  

- ұйым және сайлау серiктестiктерiнiң ӛткiзуi; 

 - жұртшылық пiкiрiнiң қалыптастыруы және БАҚ қолдану.  



 

 

г ) әлеуметтік құбылыстарды білу тәсілдері, рационалды және 
пропорционалды қатынасы. 

ZhAZhE 

2203 

Жеке және әлеуметтiк 

жетiстiк этикасы 
2 кредит/ 3ECTS   

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: әлеуметтiк кеңiстiктегі дара жетiстiк; «әлеуметтiк 

кеңiстiкте» сыпайы үстемділіктің мәселесi және табыстылық, әдiлдiк, 
бостандық, қоғамдық қауiпсiздiк, экономикалық тиiмдiлiк әлеуцметтік 

сюжеттің айнымас бір бӛлігі қарастырылады.  

Білімі: Кәсіби қызметін әлеуметтік жағынан іске асырып және 

шығармашылығы жӛнінде, кәсіпқой атануына, адамның тіршілік әрекеті 
акме-формдағы феноменологиясын талдау, сипаттау, ортаға дәлдігі 

болғандықтан акмеологияның онтологиялық анықталуымен иеленеді 

MD 2204 Мәдениет және дін 

2 кредит/ 3ECTS   
Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: дінді талдауда тарих, әлеуметтану, психология, 

философия, филология, антропология және т.б. сияқты ғылымдардың 
жеткен жетістіктері. 

Білімі: африкандық тайпалардан бастап қазіргі заманғы қоғам мәселелерінен 

ӛз кӛңілінен шығатын қажетті саланы зерттеу үшін таңдау. Сіздің қалауыңыз 
бойынша бір шартқа байланысты діни бағытта жүргізілуі тиіс. 

ZhKA2205 Жалпы және қолданбалы  

әлеуметтану 
2 кредит/ 3ECTS   

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: әлеуметтанудың дамуының негізгі этаптарын оқу 

(предыстория и әлеуметтік-философиялық  предпосылка). әлеуметтану 
тарихы: классикалық және заманауи әлеуметік теориялар. Қоғам, 

әлеуметтік институттар және ӛзара қатынасы. әлеуметтік топтар және 

жалпылық.  

Білімі: әлеуметтік ӛмірдің ауқымды мәселелері мен адамгершілік 

құндылықтары. Орта деңгей теориясы (социология коммуникация, 
әлеуметтік білім, жастар әлеуметі, экономикалық әлеумет, религия әлеуметі 

және т.б.). әлеуметтік даулар мен оларды шешу логикасы. әлеуметтік 

зерттеулер әдістері мен методологиясы.  

Білуі тиіс әлеуметтік зерттеуге бағдарлама құру. әлеуметтік ақпараттарды 

жинау әдісі. Эмпиризмдік әлеуметтік зерттеулерді ӛңдеу техникасы және 

талдау. 

AOTK 2206 Адам ӛмір тіршілік 
қауіпсіздігі 

2 кредит/ 3ECTS   

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: ӛмір қауіпсіздігі саласында заңдық құқықтық актілерді 

оқу. Қазақстан Республикасында азаматтық қорғанысты құру 

принциптерімен мәселелері  қауіпті және зиянды факторлар 

классификациясы.  Радиациялық қауіптілік. Иондалған сәулелерден 

қорғану. Химиялық қауіптілік. Дозиметрлік бақылаудың химиялық 

радиациялық табу құралдары. Қазіргі техносфераның және техносфералық 

қауіпсіздіктің жағдайы.  

 

Білімі: қоршаған ортаны және адамдарыды техногендік және табиғи 

жағдайларда пайда болған қауіпті және зиянды факторлардан қорғау. Әр 

түрлі жағдайдағы тӛтенше жағдайлардың классификациясы. Тӛтенше 

жағдайларда экономика объектілерін қалыптастыру тұрақтылығы. Соғыс 

және бейбіт уақытта тӛтенше жағдайлардан тұрғындарды қорғаудың негізгі 

тәсілдері мен принциптерін білу. Тӛтенше жағдай кезінде дәрігер келгенге 

дейінгі алғашқы кӛмек кӛрсету. Тұрғындарды эвакуациялау іс шараларын 

ұйымдастыру. Қауіпті қарулардан зақымданудан қорғану.  

ETD 2207 Экология және  тұрақты 

даму 
2 кредит/ 3ECTS   

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: заманауи экономикалық саяси мәселелерді шешуде 

экологияның рӛлі мен орнын оқу.  Аутэкология: экологиялық факторлар, 
оптимум және минимум зоналары. Демэкология: популяция мінездемесі, 

популяция санының флуктуациясы  және регуляциясы. Синэкология: 

қоғамда ӛзара байланысу типтері, қоғамның трофикалық құрылымы және 
экологиялық пирамидасы.  Экосистема функциялары: энергетикалық 

алмасу және заттарды алмастыру, экожүйелердің бүтіндігі мен 

тұрақтылығы, экологиялық сукцессия.  

Білімі: биоценоз, биогеоценоз және экожүйе түніктері.  Жердегі және 

судағы экожүйелер типтері.  биосфера және ноосфера жайында оқу. Тірі зат 
биосфералары және оның функциялары. 

Білуі тиіс табиғи ресурстарды және рационалды табиғиқолдануларды 

пайждалану. Қазіргі заманның экологиялық мәселелері және табиғат 
күзетшісі. Экодаму мәселелері. 

KK 2208 Қазақстандық құқық  

2 кредит/ 3ECTS   

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: құқық және мемлекеттік категориялардың негізгі 

түсінігін оқу. Құқықтық қатынас. Құқықтық мінез және құқық бұзушылық. 

Заң алдындағы міндет. Қазақстан Республикасының конститутциялық 

құқық негізі. Қазақстан Республикасының азаматтық құқық негізі. 

Қазақстан Республикасының отбасы құқы негізі. Құқықсақтау 

органдарында ұйымдастыру негізі.  

Білімі: Қазақстан Республикасының қаржылық құқық негізі. Қазақстан 

Республикасының салық құқығы негізі. Қазақстан Республикасының еңбек 

құқығы негізі. Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 

қылмыстық құқық негізі. Қазақстан Республикасының экологогиялық құқық 

негізі.  

Білімі тиіс Қазақстан Республикасының жер құқы негізін білу. Қылмыстық-

процессуалды және азаматтық-процессуалды құқықтары негізі. 

Халықаралық құқықтар негізі. 

1 МОДУЛЬ Экономикаға кіріспе 

Mac 2401 Макроэкономика 
2 кредит/ 3ECTS   

Пререквизиттер: PE 1401, 

Mik 1402 

Курс мақсаты – ішкі құрылым мен заманауи экономиканың қызмет 

ету заңдылықтарын тұтас, бірегей, қарқынды ӛзгеруші жүйе ретінде 

түсіну.  

- макродеңгейлердегі заманауи экономикалық ӛмірді ұйымдастырудың 
негізгі қағидаларын, экономикалық дамудың заңдылықтарын түсіну; 

- экономикалық талдаудың бастапқы машықтарына ие болу, заманауи 

экономикадағы мәселелер мен құбылыстарды, үрдістер мен жағдайларды 



 

 

Курстың мақсаты  –  экономикалық ӛсу, жұмысбастылық, 

инфляция, валюталық курс, тӛлем балансы, сыртқы қарыз және басқалары 

сияқты макроэкономикалық үрдістердің мазмұнын тереңінен түсіндіру. 

талдау қабілеті. 

Модуль 3. Қаржы және несие 

Fin 2402 Қаржы 
3 кредит/ 5 ECTS   

Пререквизиттер: РЕ 1401 

2+1+0 

Пәннің мақсаты студенттерде қаржы жүйесінің жұмысының 
ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру,  мемлекеттік қаржының 

теориясы мен ұйымдастырылуымен танысу, әр түрлі меншік түріндегі 

компаниялардың  қаржысымен танысу, сонымен қатар қаржы нарығының 
қызмет ету ерекшелігін түсіндіру болып табылады. 

- әр түрлі меншік формасындағы кәсіпорындардың қаржыларын 
ұйымдастыру ерекшеліктерін білу; 

- корпорацияның қаржылық жағдайын бағалай білу, қаржы жоспарлары мен 

болжамдар жасау, корпорацияның қызмет етуінің әр түрлі салаларында 
экономиканың дағдарыстан кейінгі кезеңіндегі дұрыс қаржылық шешім 

қабылдау машықтарын меңгеру. 

Модуль 4. Есеп және аудит 

BE  2404 Бухгалтерлік есеп 

2 кредит/ 3ECTS   

Пререквизиттер: Mar 
1405 

Пәннің мақсаты шаруа қожалықтарына аудит жүргізудің 

теориялық білімі мен тәжірибелік жағын дамыту, ол бухгалтерлік есептің 

және ішкі қадағалау жүйесінің құрылымы мен қызметінің дұрыс 
жүргізілуін қадағалау болып есептеледі. 

- ақша қаражаттарын талдап, болжап және басқара алуы тиіс   

- коммерциялық ұйымдар мен кәсіпорындардың қаржыларын басқару 

барысын талдау   
- қаржы ресурстарының, олардың шығу кӛзін құру мен орналастырудың 

тиімді арақатынасын құру. 

3.4  Пәнаралық модуль   

IK 2601 Инновациялық 

кәсіпкерлік (салалар 
бойынша) 

2 кредит/ 3ECTS   

Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 

Бұл оқу-әдістемелік кешен жоғарғы курс студенттердің, 

магистранттардың, аспиранттардың, жоғарғы оқу орнындағы ғылыми-

педагогикалық жұмысшылардың квалификациясын жоғарылатуға 

арналған, бағдарлама мына бағытта жүзеге асады «Ғылыми-техникалық 

сферада кәсіпкерлік ұйым негіздері», «Ғылымда және жоғарғы мектептегі 

инновация» және т.б.  

Тыңдаушы, бағдарламаны меңгеруші білуі керек: 

- ғылыми жобаларды жүзеге асыру әдістері мен тәсілдерін, ыңғайын; 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын қаржыландыру байқауына қатысу үшін 

ақпараттарды іздеу және байқаудың әр бӛліміне ӛтініш білдіру әдістерін 

білу;-есептік құжаттарды дайындау тәжірибелілігі. 

      Істей білу қажет: 

- Зерттеуді ойластыра білу, жоспарлау және жүзеге асыру 

IP 2602   Интеллектуалдық құқық 

2 кредит/ 3ECTS   
Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Курс мақсаты: тыңдаушыларды интеллектуалдық меншік объектілерін 

қорғаушылардың құқық негіздерімен таныстыру. 

Курс міндеті: студенттерді құқық қорғаушылардың шығармашылық 

аясындағы принциптерімен таныстыру, интелектуалдық меншіктік 

құқықты азаматтық құқықтың салысы ретінде студенттердің құқықтық 

түсінігін қалыптастыру,  менеджерлер ретінде алған құқықтық білімді 

болашақта интелектуалдық меншік объект ұйымдарында қолдана білуге, 

интеллектуалдық меншік құқығын бұзуды тыю үшін белгілі бір заңдарды 

қабылдауды үйрену. 

Осы пәнді оқып біткен студенттер білу керек: 

- интеллектуалдық меншік құқық түсінігін, оның жүйелік кӛзін және 
принциптерін; 

- интеллектуалдық меншік құқықтың басты категорияларын; 

- интеллектуалдық меншік құқығының жаңа кӛздеріне бейімделе білу және 
олардың арақатынасы анықтай білу;  

- интеллектуалдық меншік объектілер ерекшелігінің теорияларық білімін 

коммерциялық бағытта қолдана білуді; 
- заңды мәселелерде шешім қабылдау тәжірибелілігін қалыптастыру, сондай-

ақ заңды келіспеушілікте,интеллектуалдық меншік аясында. 

KK  2603   Кәсіпкерлік құқық 
2 кредит/ 3ECTS   

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

- кәсіпкерлік құқықты кәсіпкерлік аясын реттейтін азаматтық құқықтық 
пән ретінде ұғыну; 

- кәсіпкерлік аясын реттейтін құқықтық кӛздердің және физикалық 

тұлғалардың құқықтық дірежелерінің субъектілерінің жүйе анализі; 

- кәсіпкерлік субъектілерінің заңды тұлғаларының құқықтық мінездемесі; 

- кәсіпкерлік аясынды қолданылатын азаматтық құқық объектілерін 

бағалау; 
- делдалдық және коммерциялық кәсіпкерлік субъектілердің азаматтық 

құқығын қорғау және жүзеге асырудағы тәртіп пен жағдайды ұғына білу; 
-кәсіпкерлікте қолданылатын ноу-хау мен интеллектуалдық меншіктің 

құқығын анықтау. 

Пәнді оқу барысында алған білімді заңгерлер мына бағытта қолданады: 
жылжымайтын мүлік нарығында жұмыс істеуде,құнды қағаздар нарығында, 

банкте, сақтандыруда, антикризистік басқаруда, нотариуста; ӛндірістік, 

құрылыстық, транспорттық және босқа да ұйымдарда заңгер консультант 

ретінде, жеке және мемлекеттік, ғылыми муниципалдық, сауықтыру жене 

басқа ұйымдарда жұмыс жасаушы ретінде, кәсіпкерлікпен байланысты 

азаматтық істерді қарауда судья, адвокат, прокурор қызметкері ретінде. 
   Бұл пәнді оқып үйрену кезінде студент білуі керек: құқық теориясын, 

құқық нормаларының түрлері мен қалыптастырушы элементтер жайлы, 
заңдық жауапкершілік пен құқық кӛздерінің жүйесін, құқықтың жеке және 

кӛптік болып бӛлінетінін, құқықтық реттеудің пәні мен әдістерін, азаматтық 



 

 

құқықты жеке құқықтың саласы ретінде. 

Log 2604 Логика 

2 кредит/ 3ECTS   
Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Курс мақсаты: қаржылық және ақпарттық ағыммен байланысты заттық 

қозғаласты басқаратын логиканың теориясы мен практикасын оқып 
үйрену. 

Курс міндеті:  

- логистиканың негізгі теориялық принциптері мен концепцияларын оқып 
үйрену; 

- заттық және ақпараттық ағымдарды басқаруда тәжірибелік дағдыны 

кеңейту; 
- логистикалық анализдің құралдарын қолдану; 

- ӛндірістік ұйымның логикалық ерекшелігінің дағдысын қалыптасмтыру. 

Білу керек: 

- логистика ұғымының мәнін, оның концепциялары мен принциптерін; 
- логикалық операциялар мен жүйелердің заттық ағымының ерекше 

мінездемелерін; 

- логистиканы қалыптастырушы басты функцияларды. 
   Пәнді оқып үйрену барысында студенттер зерттеу жұмыстарын жүргізу 

тәжірибелілігін жоғарылатып, мыналарды білу керек; 

Логистиканы зерттеуде экономикаға әсерін анықтау; 

- ӛндірісте қолданылатын заттық ағымдарды басқаруда логистиканың 
тиімділігін жоғарылату; 

- логистикалық анализ жүргізу; 

- жүйелерді бӛлуде қоймалардың кӛлемі мен оптималдылығын анықтау жене 

т.б. 

АЕ 2605 Әлемдік экономика 

2 кредит/ 3ECTS   
Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Пән мақсаты – студенттер бойында эндогенді және экзогенді 

факторлар әсері негізінде ӛзара әрекет етуші институттар жиынтығы 

ретіндегі әлемдік экономикалық жүйенің дамуы туралы білім 

қалыптастыру болып табылады.  

   

Пәнді игеру нәтижесінде студент келесі құзереттерге ие болуы тиіс: 

заманауи әлемдік шаруашылықтың даму үрдістері туралы білуі тиіс, әлемдік 

қаржы-валюталық жүйе мен қатынастар туралы білуі тиіс, әлемдік 

шаруашылық жайындағы мәселелерге қатысты жаңа заманауи кәсіби 

журналдардар мен басқа да басылымдардағы жаңа зерттеулер нәтижелерін 

пайдалану дағыдысына ие болуы керек.  

 

FNP2104 Ғылыми бағыттағы 

философия 

2 кредит/ 3ECTS   
Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: Философия ғылымы бұл мәдениеттің ерекшелігін білу. 

Философия оның оқыту пәні және міндеті. Философия мәдени-тарихи 

контекстте. Мәдениеттің контекстінде пәлсапашылықтың тарихи түрлері. 
Ежелгі индиялық философия шығыс мәдениетінің ерекшелігі.Философия 

кӛне мәдениетте.  

  

Білімі: Ортағасырлық мәдениеттегі философияның ерекшелігін игеру. 

Ислам мәдениетінің контекстіндегі араб-мұсылмандық философия. Батыс 

еуропадағы ортағасырлық мәдениеттің философиялық және діни ерекшелігі. 
Ренессанс және Реформацияның философиялық мәдениеті. Жаңа Уақыттағы 

батысеуропалықтың философия мәдениеті. XIX ғасырдың жартысындағы  

батысеуропалық философия мәдениеті. Ресей философиясы  XIX-XX  
ғасырдағы орыс мәдениетінің феномені.  ХХ ғасырда Кеңестік философия 

қазақ философиясының  мәдениет феномені. Батыстық философия ХХ ғасыр 

контекст мәдениеті ХХI ғасыр кануны. Философия тұрмысы. Философиялық 
антропология. Әлеуметтік философия. Философия мәдениеті. Философияға 

махаббат. Діни философия. Философия тарихы. Саясат философиясы. Білім 

беру философиясы. 
Білуі тиіс Диалектикалық теория мәселелерін қолданыу тиіс Эпистемология. 

Глобальды мәселе философиясы. 

3.1 Жаратылыстану-ғылыми (STEM) 

модулі 
  

IT2301 Кәісіби бағыттағы 

ақпараттық 

технологиялар 

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 
Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; 

ISRP 3302 Бағдарлама 
құрудағы құрастыру 

Модуль мақсаты: Ақпаратты ӛңдеп автоматтандырудың негізгі түсінігін 

білу; ұйымдастыру техникасы және компьютерлік сипаттамасының негізі, 

құрамын тағайындау; ақпараттарды сақтаудың және  жинаудың негізгі 

ӛңдеу құралдары мен әдістері; қолданбалы және жүйелі бағдарламалық 

қамтаманың принциптері мен міндеттері; алгоритмизация тапсырмасының 

негізі; компьютерлік желінің негізгі компоненті;  тап осы жеткізу пакетінің 
қағидаты;  әрекеттестік желі арасындағысын ұйымдастыру;   Интернет 

желісінде ақпараттық іздеу технологиясы;  ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету әдісі және негізгі қорғаныс; санкциональдық емес кіруге 
болатын ақпаратты сақтау қағидаты;  бағдарламаны қамтамасыз ету және 

Білімі: ақпаратты сақтау және іздеу үшін ақпараттық ресурсын қолдана 

білу; Іс-жүргізу жүйесінің автоматтандыруды пайдаланып игеру;    

ақпаратты сақтау құрылғысын және әдісін қолдана білу;  ақпаратты сақтау 

құрылғысын антивирусын қабылдап алу;  жиылыс үшін бағдарламаны 

қамтамасыз етіп, мамандандырылып қабылдап алу; жиылыс үшін 

бағдарламаны қамтамасыз етіп, мамандандырылып қабылдап алу;  кәсіби 
модульді оқыту негізінде кәсіби молульды оқыту  негізінде қоршаған ортада 

ақпаратты ӛңдеп және ол дыбыс шығарады;   

Білуі тиіс компьютерлік желінің икемделуін ӛткізу.   
 ақпараттың қауіпсіздігі әдісін қолдана білу, Web қосымшасы және желіні 



 

 

құралдары; SP 3301 
Жүйелік бағдарламалау. 

ақпараттық технологияны қолдана отырып, құқықтық аспектісін 
қарастыру; 

 

 

әзірлеу концепциясының негізгісі; блок-тізбе және алгоритмді құру 
дағдысын қалыптастыру, электрондық оқытуды және ақпараттық – 

коммуникациялық технологиясының әдісі;      

Модуль 2. Менеджмент  және маркетинг  

MB 1406 Мемлекет және  бизнес 
3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Пәннің мақсаты студенттің мемлекет пен бизнестің ӛзара қарым 

қатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білуі мен соның негізінде 

осы қарым қатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды 

әдістер мен құралдарды таңдай білуінде болып отыр. 

Бұл міндеттердің күрделілігі мен сипаты мемлекеттің экономикалық 

саясатының бағытталуы мен оның жүзеге асыру әдісін анықтауға 

байланысты. 

 

- кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін 

пайдалана білу; 

- экономикалық ӛсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның 

қалыптасуында мемлекеттің рӛлін білу; 

- экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу; 

- Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; 

- басқару тиімділігінің критерийлерін білу; 

- мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен 

оның нарықтық экономикада алатын орнын білу. 

NN 2408 Салық және салық салу 

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 

Оқу пәнінің мақсаты: Қазақстанның заманауи салық жүйесінің 

даму тенденциясын түсінуге, салықты санаудың негізгі проблемаларын 

түсінуге және Қазақстанда алынатын салықтарды санау бойынша 
тәжірибені құруға бағытталған. 

Пәннің міндеті: 

- студенттің салықтың жалпы теориясы жайлы білім жүйесін құру; 

- Қазақстанның салық саясаты бағытын және салық жүйесі дамуының 

негізгі тенденцияларын айқындау; 
- Студенттерге салық тӛлемдерін санауды үйрету. 

- Салық және салық салудың заманауи теориясының негіздерін білу, 

Қазақстан салық жүйесінің даму заңдылықтары, Қазақстан салық 

саясатының негізгі бағыттары, салық тӛлешілер мен салық салушылардың 
құқығы мен міндеттері; 

-Салық заңнамасын бұзғандығы үшін салық тӛлеушінің жауапкершілігі; 
- Қазақстанда қазіргі кезде бар салық пен алымдарды санау, алу және тӛлеу 

механизмі. 

 

Модуль 4. Есеп және аудит 

Aud2410 Аудит 

2 кредит/ 3ECTS 

Пререквизиттер: 

Маркетинг,  Бухгалтерлік 
есеп 

1+1+0 

Пәнді үйрену мақсаты: студенттерге аудиттің негізгі 

концепцияларын үйрету, аудиттің теориялық негіздерін, аудиттік 

тексерістердің жалпы технологиясын және аудит пен бухгалтерлік есептің 

арасындағы қатынасты кӛрсету.  

Пәннің міндеттері: 

- аудиттің басқа бақылау түрлерінен айырмашылығын қарастыру  

- аудиторлық қызмет пен аудиторлық тексерістер жайлы сұрақтарға жауап 

беру  

- аудиторлық тексерістің әдістемесін үйрену; 

- аудиторлық тексерістің сырларын үйрену. 

 

- Кәсіпорында басқарушы орынды келешекте басу үшін білім алу, түсіну 

және аналитикалық икемділігі мен алғырлығы керек, нақты айтсақ, 

кәсіпорынның іс-әрекетін жоспарлау, жүзеге асыру және бақылау.  

- қазіргі заңнамамен кӛрсетілген, әр түрлі ұйымдық-құқықтық формадағы 

ӛндірістік кәсіпорынның, қаржы-шаруашылық қызметтерін аудиторлық 

тексеруден ӛткізуге дайындық, ӛткізу және құжаттаудың түрі мен мәнін 

білу; 

- қандай шаруашылық субъектісі міндетті аудитқа жататынын білу; 

- аудитордың қандай қызмет түрлерін кӛрсетет алатынын білу (аудиторлық 

фирма). 

 

Модуль 5. Экономикадағы сандық бағалау 

Sta2413 

Статистика 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер: 

Маркетинг, Менеджмент 

2+1+0 

Курс мақсаты – статистикалық әдіснаманы түсіну: жалпы 

принциптері, жинау әдістері, ӛңдеу, тексеру, талдау және мемлекеттік, 

жергілікті басқару деңгейінде, әрі кәсіпорын деңгейінде шешім қабылдау 

үшін статистикалық ақпаратты болжау  

Пәннің міндеттері: 

- қоғамдық ӛмірдегі статистикалық зерттеу әдісінің қаншалықты маңызды 

екеніне заманауи кӛзқарас құру; 

- Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі экономикалық 

бағдарламалардың негізгі жалпы ерекшеліктерін түсіну, талдай білу;  

- қазіргі заңнаманы білу және талаптарын орындау; 

-  Қазақстан мен шет елдерде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық 

процесстерде және қоршаған ортадан хабардар болу. 



 

 

- спецификалық түсіну аппаратын құру; 

- мәні мен қолдануына байланысты статистикалық шамалардың 

классификацияларын баяндау. 

Модуль 6.  Логистика жүйелердегі материалдық және ақпараттық ағымдарды басқару үрдісі ретінде. 

Log 1414 Логистика  
 3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: 

Маркетинг, Менеджмент 
2+1+0 

Пәнді берудің мақсаты логиятиканың мазмұны мен мәнін 
ғылым ретінде зерттеу, және олардың қызыметтерін, сонымен қатар, 

практикалық қызыметте концептуалды қолдану.   

 Пәннің міндеттері:  

- заманауи экономикадағы логиятиканың орынын бағалау мен рӛлі;  

- негізгі түсініктермен, міндеттерімен, қағидаттарымен, кӛрсеткіштері мен 

негізгі категориялармен танысу;  
- логистикалық жүйелерді саралау машықтарына ие болу, олардың 

құраушыларын модельдеу және нарық субъектілерінің арасындағы 

байланыс, сонымен қатар, логистиканың қағидаттарын қолданудың 
экономикалық тиімділігін бағалау.   

- логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін 

қалыптастыру;  

- тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды 

қалыптастыру;  

- логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда 

оптимизациялау әдістеріне ие болу.  

Модуль 5. Экономикадағы сандық бағалау 

Eco 3402 

Эконометрика  

2 кредит/ 3ECTS 

Пререквизиттер: 
Статистика, Аудит 

1+0+1 

— экономикалық және әлеуметтік жүйелердің сапалы ерекшеліктері, 

олардың дамуындағы сандық арақатынасы мен заңдылықтар жайлы 

теориялық білгірлігін кеңейту және тереңдету ; 

— кӛрсетілген жүйелердің заңнамасын бағалау және жағдайын талдауға 

экономикалық модельдерін қолданудың әдісі мен әдіснамасын үйрену; 

— әдеттегі модельді зерттеу және олармен тәжірибелік тұрғыда жұмыс 

істеуді үйрену. 

- Қазақстан Республикасы мен шет елдердегі негізгі экономикалық 

жобаларды жалпы түрде талдай білуді түсіну;  

- заманауи заңнаманың талаптарын білу және орындау; 

-  Қазақстанда және одан тысқары жерлердегң оршаған ортада, әлеуметтік-

экономикалық процесстерден хабардар болу    

Модуль 6.  Логистика жүйелердегі материалдық және ақпараттық ағымдарды басқару үрдісі ретінде. 

TL 3415 Тасымалдау логистика 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 
1414 

2+1+0 

Курстың мақсаты: Тасымалдау логистикасьшың мәні мен мәселелері 

Тасымалдау — адамдар мен жүктерді таситын материалды ӛндіріс саласы. 

Қоғамдық ӛндіріс құрылымында тасымалдау материалды қызмет ӛндіру 
сферасына жатады. 

Материалды ағымның шикізаттың алғашқы кӛзінен бастап соңғы 

тұтынушыға дейінгі жолында орындалатын логистикалық операциялардың 
кӛп бӛлігі түрлі кӛлік құралдарын қолдану арқылы жүргізіледі. Бұл 

операцияларды орындауға кететін шығындар логистикаға кететін жалпы 

шығындардың 50 пайызға дейінгі шамасын құрайды. 
Тасымалдау екі элементтен — жаппай пайдаланылатын кӛліктен және 

жаппай пайдаланылмайтын кӛліктен тұратын жүйе болып табылады. 

Жаппай пайдаланылатын кӛлік — жүк және адамдарды тасымалдауда 
халық шаруашылығының барлық салалары мен тұрғындардың 

кажеттіліктерін 

- логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін 

қалыптастыру;  

- тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды 

қалыптастыру;  

- логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда 

оптимизациялау әдістеріне ие болу. 

OL 3416 Ӛндірістік логистика 
3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 

1414 
2+1+0 

Курстың мақсаты: Ӛндірістік  логистика түсінігі. Ӛндірістік  
логистика концепциясы. Ішкіӛндірістік логистикалық жүйелер. Ӛндірісті 

ұйымдастырудағы логистикалық жүйенің негізгі ережелері. Ӛндірістік 

логистикадағы материалдық ағымдарды басқарудың тартушы және 
итеруші жүйелері. "Канбан" микрологистикалық концепциясы: түсінігі 

және міндеті. Ӛндірістегі материалдық ағымдарды басқаруда 

логистикалық әдісті қолдану тиімділігі.  

-кең ауқымды және мәдени ойлау жоғары қалыптасқан  тұлғаны 
қалыптастыруға мүмкіндік беретін нақты ғылымдар (әлеуметтік-

гуманитарлық және экономикалық) пәндер бойынша базалық білімін игеруі; 

 - логистика саласында тәжірибелік міндеттерді шешу және оны құру 
қабілетінің болуы; 

 -  ӛндіріс саласында ақпараттық технологияларды қолдана білуі; 

 -  зерттеу қызметінің дағдыларын игеруі; 



 

 

  

Модуль 8.    Логистика жүйелердегі материалдық және ақпараттық ағымдарды басқару 

AL 3419 Ақпараттық логистика 
3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 
1414 

2+1+0 

Ақпараттық логистика және  оның  басты  міндеті – 
кәсіпорынды   басқару  жүйесінен  және жүйеге ақпаратты  жеткізу, алайда 

иерархияның  әр деңгейі  ӛзіне тиесілі ақпаратты ғана қажетті  мерзімде 
алуы  тиіс. Ақпараттық логистика және оның  жоғарғы  басқарушылық 

деңгейі – шешім қабылдау  үшін, саясат пен стратегия  жасау үшін 

жасалған ақпарат.  Ақпараттық логистика және  оның бақылаушы 
ұйымы – амал-тәсілдік жоспарлау мен бақылауға арналған 

ақпарат.  Ақпараттық логистика мен оның амал-тәсілдік ұйымы –  алыс-

беріс мәмілелерін ӛңдеу-сұрауға жауап. Логистикадағы ақпараттық 
ағымдар. Ақпараттық ағымдар түсінігі. Логистикалық ақпарат. Ақпараттық 

қамсыздандыру. Ақпараттық ағымдардың жіктелуі. Ақпараттық 

ағымдардың түрлері. Ақпараттық ағымдарды сипаттайтын кӛрсеткіштер.  
Логистикадағы ақпараттық жүйелер. Логистикадағы ақпараттық 

жүйелердің түрлері. Микро және макродеңгейдегі ақпараттық жүйелердің 

түрлері. Логистикадағы ақпараттық-компьютерлік технологиялар. 
Логистикадағы штрих кодтарды сканерлеуді қолдану 

 

Курстың соңында студенттер ақпататтық логистканың мәнін ерекшеліктерін 
және түрлерін меңгеру қажет. Сонымен қатар материалдық, ӛндірістік, 

тасымалдау, транспорттық, тарату логистикасының мәнін жетік білуі керек. 

TL 3420 Тарату  логистика 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер: Log 

1414 

2+1+0 

Тарату логистикасы түсінігі. Тарату логистикасының міндеті. Тарату 

логистикасының зерттеу пәні. Тарату логистикасының зерттеу объектісі. 

Макро және микро деңгейде тарату логистикасының міндеті. Тарату 

арналары мен торлары. Тарату арналары мен логистикалық торлар түсінігі. 

Тарату жүйесіндегі қоймалардың оңтайлы санын анықтау 

Курстың соңында студенттер тарату логистканың мәнін ерекшеліктерін және 

түрлерін меңгеру қажет. Сонымен қатар материалдық, ӛндірістік, 
тасымалдау, транспорттық, тарату логистикасының мәнін жетік білуі. 

Курстың нәтижесінде маркетингті басқарудағы енгізгі тұжырымдамаларды, 

олардың еркешеліктерін және тәжірибеде қолдануын білу. керек. 
 

ИОТ 1 – Специализация «Экономикадағы логистика» 

KS 3509 

 

Бәсекелік стратегия 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 
1414 

2+1+0 

Курстың мақсаты: маркетинг мамандығының студенттері тауарлардың 

бәсекеге қабілеттілігін талдау. 

Курстың соңында мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын негізгі 

фактор – инновациялық даму, жоғарғы технологияларды пайдалану, 

экспорттытұспалданған ӛнімдерді дамыту. Ұлттық тауарлар мен 
қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін қолдау. 

Zen 3512 

 
Баға құру 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 
1414 

2+1+0 

Курстың мақсаты: студенттерде бағалардың деңгейлері мен құрылымы, 

баға белгілеудің ережелері мен факторлары, нарықтық экономикада 
бағалық механизмді қолданудың негізгі бағыттары жӛнінде жүйелі 

білімдерді қалыптастыру.  

Пәнді меңгеру студенттердің бағалар саясаты жӛнінде түсінігін нығайтады, 

баға белгілеу процесстерін тұтас қарастыруға бейімдейді, бағалық 
механизмді талдау және басқару дағдыларын үйретеді.  

ИОТ 2 –  Специализация «Тасымалдаудағы логистика» 



 

 

LVO 3509 Сыртқысауда 
операцияларының 

логистикасы 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер: Log 

1414 

2+1+0 

Мақсаттар: 
1) тыңдаушыларды логистиканың негізгі функционалды аумағындағы 

басқару тәсілдерін, жоспарлау және ұйымдастыруды үйрету;  

2) логистикалық жүйеге жүйелік кӛзқарас шарттарын оқыту;  
3) кәсіпорындағы мәселелерді түсіну үшін қажетті білімді беру;  

4)жетекшілер мен мамандарға фирманың баға құрылуы, нарықтық және 

қаржылық аспектілірін білуі үшін білім беру;  
5)экономикалық жағдайлар, заңдар, ӛндірісті дамыту қағидаларына 

қатысты түсінік беру;  

Студент білуі қажет: 
1)пәннің теориялық және қолданбалы компоненттерін;  

2)ӛндіріс саласы және тауар қозғалысы ретінде логистикалық кӛзқарас 

әдістемесін анықтау;  3)тиімді шешім қабылдау үшін теорияны, әдіс 
тәсілдерді қолдану; 4)түрлі қызмет саласында шешім қабылдау үшін 

логистикалық жүйені модельдеу және есеп жүргізу;; 

5)материалды ресурстар шығынын нормалау;  
6)материалды ресустар сұранысын анықтау;  

7)кәсіпкерлік қызметте коммерциялық логистика әдістерінің экономикалық  

тиімділігін бағалау; 8)кәсіпкерлік қызметте логистикалық тәсіл ықпалын 
кӛтеру;  

9)ақпарат кӛздерін табу және тиіімді қолдану; 10)ӛзінің жеке және кәсіби 

қызметінде логистика негіздерін пайдалану.  

ML 3507 

 

Халықаралық  логистика 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 
1414 

2+1+0 

Курстың мақсаты: логистикалық ағымның әр мазмұны  мен анализы 

бойынша ұйым жүйесі немесе оның бӛлімдері туралы студенттің 

жуйелендірілген білімін қалыптастыру. 
Курстың міндеті: Ғылыми білімді мына түрде беру:логистиканың басты 

теориялық проблемалары мен методологиясы; логистика жуйесін 

қалыптастырушы басты принциптер мен функциялар; логистикалық 
концепцияны стратегиялық және тактикалық мақсатта қолданудағы 

қасиеттерін анықтау. 

Пәннің мазмұнына минималды талаптар: 
Логистиканың міндеті мен функциясы. Логистиканың даму қарқыны мен 

факторлары. Логистика қағидалары. Ӛндірістік процестердің логистикасы. 

Қайта бӛлу және ӛтім логистикасы. Қор логистикасы. Сервистік қызмет 
логистикасы. Логистикалық басқарудың ұйымы. Курсты оқып үйрену бір 

семестрге есептелген және емтиханмен аяқталады. 

Бұл курсты оқып журген студент логистиканы экономиканың  ерекше 

саласы ретінде толық мағлұмат алу керек; ӛнеркәсіптің, сауда-саттықтың, 

қорлардың, кӛліктік-экспедиторлық компаниялардың интеграциялық және 

координациялық логистиканың ақпараттық ресурстарын тиімді басқаруды 

студент білуі қажет. 

ИОТ 1 – Специализация «Экономикадағы логистика» 

 ML 3502 
 

Маркетингтік   логистика   
3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 

1414 
2+1+0 

         Осы пәнің міндеті ретінде   студенттерді комерциялық және 
комерциялық емес ұйымдарды басқарудағы проблемаларды шешуде 

жүйелік ойлану әдісімен үйрену.   

         Курс міндеті болып: 
Тыңдаушыларды  логистикалық менеджмент негіздері бойынша   

теориялық дайындық жүргізу; 

Ұйымды басқару мәдениетін құрастыру оның ішінде материалды, 
ақпараттық және қаржы ағын жүйесі ретінде ; 

Логистикалық қызметті үйрену барысында отандық және шетелдік 

тәжірибесін пайдалану  

       Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер:       
Логистика негіздерін білу, логистикалық түсініктерді пайдалана білу, негізгі 

тауарлардың сақтау шарттарын білу, логистикалық жүйенің қызметтері; 

Материалдар мен тауарларды  ӛткізу, алып келу, орын ауыстыру 
шаруашылық операцияларын дайындай білу, жеткізіп берушілерді дұрыс 

таңдау, кәсіпорын үшін қор жүйесін анықтау; 

 SL 3506 Қойма логистикасы   
3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 
1414 

2+1+0 

 

Курстың мақсаты: Отандық және халықаралық еңбек нарығына сай 
бәсекеге қабілетті бакалавр маманын даярлау. Нақты ӛндіріс жағдайында 

және қызмет иерархиясы бойынша болашақ маманның әлеуметтік, 
экономикалық, кәсіптік қызмет мазмұнын ӛзгерте алуға қабілеттілігін, 

біліктілігі мен білімділігін, сондай-ақ еңбек нарығында бәсекеге қабілетті 

маман болуын, ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттілігін 
қамтамасыз ету.огистикадағы қоймалау. Қоймалар, олардың анықтамасы 

және түрлері. Қоймалардың жіктелу белгілері. Қоймалардың 

артықшылықтары. Логистикадағы қоймалаудың орны.  Жүк ӛңдеу. Жүк 

Банктік және қойма логистиканың нарық жағдайында дамуы мен 
ерекшеліктерін танып білу. Және коммерциялық банктердегі логистика 

қызаметін жетік білу. 

 

BL 3507 
 

Банктік  логистика   
3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 



 

 

1414 
2+1+0 

бірлігінің сипаттамасы.  Қойма санының  шығындарға тәуелділігі. Тара 
мен ораудың ролі 

 EIOLS 3508 

 

Логистикалық 

жүйелердегі экспорттық-
импорттық  операциялар 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: Log 
1414 

1+1+0 

Сыртқы экономикалық байланыстарды шетелдік инвестицияларды және 

серіктестерді қалыптасып жатқан макрологистикалық жүйеге тарту, 
әлемдік стандарттарға сай экспорттық-импорттық операциялардың 

транспорттық-логисткалық қызмет кӛрсетудің жоғары деңгейін 

қамтамасыз ету. Транспорттық дәліздер арқылы жүзеге асырылатын 
интермодальді тасымалдаудағы әлемдік нарықтағы Қазақстандық 

тасымалдаушылар мен логистикалық фирмалардың бәсекеге қабілеттілігін 

жоғарылату; 

 

- қала бюджеттеріне түсімнің кӛбеюі макрологистикалық жүйенің жұмыс 

жасауынан және тұтынушы транспорттық-логистикалық сервис нарығының 
кеңеюінен; 

-тұтынушыларға транспорттық-логистикалық қызмет кӛрсету сапасының 

жақсаруы, қызмет кӛрсету сапасының заманауи біріккен логистикалық 
тенологияларды енгізу және логистикалық сервистің жергілікті ӛндірістік 

техникалық базасының дамуы арқасында әлемдік стандарттарға жақындату; 

-логистикалық орталықтар және сертификациялау орталығының 
транспорттық-логистикалық фирмалардың атқарушы билік органдарының 

қадағалауымен қызметтер жүйесі арқылы мониторинг жүйесінің, 

транспорттық-логистикалық қызметтердің нарығын қалпына келтіру, 
қадағалау және нарықтың нәтижелі қалыптасуы; 

- отандық және шетелдік транспорттық және логистикалық фирмалары үшін 

бір нормативті құқықтық базаны және кепілдік жүйесін дайындау;. 
 

ET 3511 

 

Тауар сарабы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 
1414 

2+1+0 

Ұсынылған курсының мақсаты - тауартану саласындағы негізгі ұғымдарды 

ашу, тауартану іс-әрекетінің объектілері мен субъекттерін сипаттау, 

тауартануда қолданатын негізгі әдістерді білу, тауарлардың бастапқы 
сипаттамаларын сараптау мен олардың саны және сапасын қамтитын 

факторларды зерттеу.  

Курстың мақсаты студенттерде тауарлар мен қызмет кӛрсетулер сарабы 
туралы теориялық білімнің жүйесін және тауарлар мен қызмет 

кӛрсетулердің нормативті құжаттар мен техникалық регламенттердің 

талаптарына сәйкес тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру б.т.  

Тұтынушылық және тұтынушылық емес тауарлардың тауартанымы» пәнiн 

оқып, зерттеп меңгерген сон, студент кәсіпорындағы сауданы ұйымдастыру , 

маркетингтiк зерттеулер, сараптама, тауартану саясатын, бағалық саясатты, 
тауарларлардың әр түрлi салаларда қолдануын және қоғамдағы алатын орны 

бойынша негiзгi мәлiметтермен бiлiмдер алады. 

Тауарлар және қызмет кӛрсетулер сарабы» пәнiн оқып, зерттеп меңгерген 
сон, студент жалпы; тауарлар мен қызмет кӛрсетулер сарабының негізгі 

анықтамалары, әдістері мен түрлерін оқып білу; тауарлар мен қызмет 

кӛрсетулер сарабының қолдану саласын, сонымен қатар сарабын жүргізу 
үшін қағидалары мен негіздемелерді анықтау; тауарлар мен қызмет 

кӛрсетулердің сарабын ұйымдастыру ережелерін анықтау және жүргізу 

туралы шешім қабылдауды үйренеді. 

KP 3513 

 

Коммерциялық 

кәсіпкерлік 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер: Log 

1414 

2+1+0 

. Ол – коммерциялық кәсіпкерлік. Бұны кӛптеген себепртермен 

түсіндіруге болады. Негізгілері: коммерциялық кәсіпорынның пайдасының 

жоғары болуы; жылдам қайтарымдылығы; жүзеге асыру прпоцесінің 
оңайлығы; басқару жүйесінің жеңілдігі, тиімділігі және тағы басқалар. 

Кәсіпкерлік ұғымы пайда алып келетін белсенді қызмет бабы. 

―Коммерция‖ латын сӛзінен аударғанда ―сауда‖ мағынасын береді. Олай 
болса коммерциялық кәсіпкерлік – пайда және табыс алуға бағытталған 

сауда-делдалдық, сауда-дайындық жұмыстарының 

жиынтығы.Коммерциялық кәсіпкерлік ең алдымен, ақша-тауар, сауда-
айырбас операцияларында анықтаушы рӛл атқаратындығымен 

сипатталады. Сондықтан, коммерциялық кәсіпкерліктің мәні – сату, сатып 

алу бойынша, яғни, тауарларды қайта сату операциялары болып табылады 

Курстың соңында нарық талаптарын қанағаттандыру мен пайда алу үшін 

кәсіпорынның потенциялды мүмкіндіктері мен тұжырымдамасы мен қызметі 

ретінде анықтау; маркетинг фирмада нарық талабына сай барлық 
бӛлімшелердің қызметін қосатын қызметін негізгі функционалдық түріне 

жататынын түсіну; 

ИОТ 2 –  Специализация «Тасымалдаудағы логистика» 

KL 3502 

 

Коммерциялық  

логистика 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер: Log 

1414 

Курстың иақсаты: жеке меншік – нарықты зерттеу және сегменттеудің, 

негізіжәне бизнес – нарықты зерттеу және сегменттеудің жылжытушы 

күші, оның белгілері мен түрлерін зерттеу. 

Студенттер коммерциялық қызметтің мазмұнын, түрін және ерекшеліктерін 

жетік меңгеру. Сонымен бірге бизнспен айналысатын кәсіпкерлердің 

құқықтары мен міндеттерін білу. 



 

 

2+1+0 

LS 3506 
 

Қоймалау логистикасы 
3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 

1414 
2+1+0 

Курстың мақсаты: Отандық және халықаралық еңбек нарығына сай 
бәсекеге қабілетті бакалавр маманын даярлау. Нақты ӛндіріс жағдайында 

және қызмет иерархиясы бойынша болашақ маманның әлеуметтік, 

экономикалық, кәсіптік қызмет мазмұнын ӛзгерте алуға қабілеттілігін, 
біліктілігі мен білімділігін, сондай-ақ еңбек нарығында бәсекеге қабілетті 

маман болуын, ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттілігін 

қамтамасыз ету.огистикадағы қоймалау. Қоймалар, олардың анықтамасы 
және түрлері. Қоймалардың жіктелу белгілері. Қоймалардың 

артықшылықтары. Логистикадағы қоймалаудың орны.  Жүк ӛңдеу. Жүк 

бірлігінің сипаттамасы.  Қойма санының  шығындарға тәуелділігі. Тара 
мен ораудың ролі 

қойма логистиканың нарық жағдайында дамуы мен ерекшеліктерін танып 
білу.  

 

OIP 3507 

 

Интермодальді 

тасымалдауды 
ұйымдастыру 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 
1414 

2+1+0 

Міндеттер: 

1)Транзиттік және сыртқы саудалық жүктерді тасымалдаудағы ұлттық 
және халықаралық кӛлік жүйесінің негізгі қағидаларымен танысу; 2)кӛлік 

қызметін жеке экспорттық қызмет ретінде және сыртқы саудалық шартты 

жұмыстың құраушы бӛлігі ретінде меңгеру;  
3)кӛліктік қызмет секторы бойынша Қазақстанның Дүниежүзілік сауда 

ұйымына қосылуынің негізгі қағидаларын ұғыну; 4)Халықаралық және 

сыртқы саудалық жүктерді тасымалдауға қатысты эконимика, 
ұйымдастыру, құқықтық реттеу саласындағы  негізгі терминдер мен 

түсініктерді үйрену;  

5)сыртқы саудалық жүктерді тасымалдаудың рационалды схемасын 
дайындауды және жүктерді халықаралық  тасымалдау қызметіндегі  талап-

тілектердің негізін білу;   

Пәнді оқып білу нәтижесінде тыңдаушылар білуі қажет:  

1)сыртқы саудалық кӛлік ағынын ұйымдастыру мен басқаруда теориялық 
білімдерін тәжірибе жүзінде пайдалану; 2)халықаралық кӛлік саласында 

бағаның қалыптасу қағидаларын ұғыну және тарифтерді құра білу;  

 
 

3)сату-сатып алу бойынша халықаралық келісімдердегі кӛліктік шығындар 

мен шарт бойынша кӛлік құрауыштарының бағасын анықтау; 4)жүкті 
тасымалдау келісімшарттарын дайындау және осы шартқа қатысты дауды 

шешу;  

5)интермодальды тасымал үшін логистикалық тізбегін дярлау;  
6)сыртқы саудалық және транзиттік жүктерді тасымалдауда кӛліктік-

экспедиторлық қызметті жүзеге асыру ерекшелігін қарастыру;  

OTS 3508 Тасымалдау 

сервистерінің негіздері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 

1414 
2+1+0 

Міндеттер: 

1)жүктерді тасымалдау үрдісін ұйымдастыруда жаңа әдістер мен 

нысандарын үйрену;  

2)кӛліктік үрдісті ұйымдастыру технологиясын үйрену; 3)кӛліктің жұмыс 

істеу қабілетін бағалау үшін экономикалық кӛрсеткіштерді үйрену; 
4)тура,аралас кӛлік тасымаллының артықшылықтары мен кемшіліктерін 

білу; 5)студентке тасымалдау үрдісін ұйымдастыруда болуы мүмкін 

тәуекелдердің алдын алуды, материалды ресурстар шығын азайтуды, 
кӛліктік шығындар құнын тӛмендетуді, барлық үрдісті білікті басқаруды 

үйрету; 

 

Пәнді оқып білу нәтижесінде тыңдаушылар білуі қажет:  

1)кӛлік жүйесінің қазіргі жағдайын және даму перспективасын;  

2)кӛліктік қызмет пен жүктерді жеткізу әдістерінің техникалық, 

технологиялық сипаттамаларын;   

3)кӛлік қызметін бағалаудың экономикалық кӛрсеткіштерін;  
4)коммерциялық шарт жасауда кӛлік таңдау қағидалары мен әдістерін;  

5)тез құртылатын түрлі транспорттық құралдар ерекшеліктерін;  

6)негізгі тасымалдау құжаттарын және есептеу ерекшеліктерін;  
Білуі қажет: 

1)кӛлік қызметі нарығын зерттеу; 2)коммерциялық қызметті жүзеге асыруда 

кӛлік тасымалын модельдеу және жоспарлау; 3)жүк тасымалдаудың 
экономикалық негізделген оңтайлы нұсқасын таңдау; 4)кӛлік қызметін 

қолдануда келісімді білікті дайындау;  

 

LUZP 3511 

 

Жабдықтау торларын 

басқару логистикасы 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер: Log 

1414 

2+1+0 

Жабдықтау тізбегін басқару (ағылшынша. Supply Chain Management, SCM 

) ғылыми пән ретінде ӛнеркәсiптiк ресурстарды, логистиялық және сауда 

кәсiпорындарының түпкi тұтынушыға бастапқы шикiзат кӛздерiнен түпкі 

тұтынуға  дейiн құнның жасаулу тізбегін  барлық созылымдығындағы 

ӛзгерту  және бұл ресурстарды қолдануы үшiн әрекеттесудiң халықаралық 

ұйымдастыру процестер қатынасында шешiмінің тұтынушылар қолданған 

ресурстарын зерттейдi. Шикiзат жеткiзушiлерiне дейiн ақпараттың барлық 

Пәнді оқып білу нәтижесінде тыңдаушылар білуі қажет:  

1)кӛлік жүйесінің қазіргі жағдайын және даму перспективасын;  

2)кӛліктік қызмет пен жүктерді жеткізу әдістерінің техникалық, 
технологиялық сипаттамаларын;   

3)кӛлік қызметін бағалаудың экономикалық кӛрсеткіштерін;  

4)коммерциялық шарт жасауда кӛлік таңдау қағидалары мен әдістерін;  
5)тез құртылатын түрлі транспорттық құралдар ерекшеліктерін;  

6)негізгі тасымалдау құжаттарын және есептеу ерекшеліктерін;  



 

 

ағыны интегралданған жоспарлауға және басқаруға, материалдар және 

қызметтердiң түпкi тұтынушысынан кәсiпорын және қойма арқылы. 

жүйелiк кӛзқарас. 

Білуі қажет: 
1)кӛлік қызметі нарығын зерттеу; 2)коммерциялық қызметті жүзеге асыруда 

кӛлік тасымалын модельдеу және жоспарлау; 3)жүк тасымалдаудың 

экономикалық негізделген оңтайлы нұсқасын таңдау; 4)кӛлік қызметін 
қолдануда келісімді білікті дайындау;  

UPL 3513 

 

Логистикадағы 

жобаларды басқару 
3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 

1414 
2+1+0 

Курстың мақсаты 

Жоба орындалу аумағына қоршаған орта ерекшелігі мен анализдің әсер 
етуі және жетістікке жету мақсатында барлық алған білімді тәжірибе 

жүзінде қолдану. 

Кафедра талабы бойынша жоспарланған оқу (білім,қабілет және қолдана 

білу) нәтижесі: 

- жобаларды басқару негіздерін, жоба методикалық анализін білу; 

- жобаның ішкі және  сыртқы орта факторларын анықтай білу, анықталған 

факторлардың жобаның орындалу нәтижесіне әсер ететіндігіне баға 

беру,жоба тәуекелін анықтау, жоба тәуекелін басқаруда іс-шараларды 

құрастыру; 

- жоба анализін жасауда тәжірибеліліктің болуы, жоба тәуекеліне баға 

беретін сапалы және сандық әдістерді қолдану біліктілігі. 

Модуль 7.  Халықаралық – біріккен ұйымдардың логистикалық жүйелері.  

SLT 4417 

 

Саланы логистикалық 

басқару  

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер: Log 

1414 

2+1+0 

Курстың мақсаты: Экономика-математикалық әдістерді қолдана отырып 

кәсіпорынның ӛндірістік-қаржылық қызметін және бағалауды дамыту мен 

жетілдіру болып табылады.  
Курстың/пәннің мазмұны: Салалық басқару ұйымдарының 

тұжырымдамалары, қағидалары, әдістері, функциялары мен 

түрлері.Логистикалық қағидаларда жоспарлау, болжау және салалық 
басқару методологиялық негіздерінің қолданылуы.Логико-эвристикалық, 

теориялық-ойын, сараптамалық-аналитикалық және имитициялық 

элементтердің логистикалық құрылымдарға қатысы, жоғары 
технологиялық логистикалық нарықтық үлгілердің теориялық-ойынның 

нарықтық бәсекелестік стратегиялары, кӛліктік және ӛндірістік 

логистиканың жаһандану шарттары; сатып алу логистикасын теориялық-
ойындарда ӛткізу; логистикалық консалтингтік аутсорсингтің 

стратегиялық мүмкіншіліктері; логистикалық негіздің реттелуі  

 

Пәнді оқып білу нәтижесінде тыңдаушылар білуі қажет:  

1)кӛлік жүйесінің қазіргі жағдайын және даму перспективасын;  

2)кӛліктік қызмет пен жүктерді жеткізу әдістерінің техникалық, 
технологиялық сипаттамаларын;   

3)кӛлік қызметін бағалаудың экономикалық кӛрсеткіштерін;  

4)коммерциялық шарт жасауда кӛлік таңдау қағидалары мен әдістерін;  
5)тез құртылатын түрлі транспорттық құралдар ерекшеліктерін;  

6)негізгі тасымалдау құжаттарын және есептеу ерекшеліктерін;  

Білуі қажет: 
1)кӛлік қызметі нарығын зерттеу; 2)коммерциялық қызметті жүзеге асыруда 

кӛлік тасымалын модельдеу және жоспарлау;  

GLZh 4418 Ғаламдық логистикалық 
жүйелер 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 
1414 

2+1+0    

Курстың/пәннің мазмұны: Салалық басқару ұйымдарының 
тұжырымдамалары, қағидалары, әдістері, функциялары мен 

түрлері.Логистикалық қағидаларда жоспарлау, болжау және салалық 

басқару методологиялық негіздерінің қолданылуы.Логико-эвристикалық, 
теориялық-ойын, сараптамалық-аналитикалық және имитициялық 

элементтердің логистикалық құрылымдарға қатысы, жоғары 

технологиялық логистикалық нарықтық үлгілердің теориялық-ойынның 
нарықтық бәсекелестік стратегиялары, кӛліктік және ӛндірістік 

логистиканың жаһандану шарттары; сатып алу логистикасын теориялық-
ойындарда ӛткізу; логистикалық консалтингтік аутсорсингтің 

стратегиялық мүмкіншіліктері; логистикалық негіздің реттелуі  

 

міндеттері:  
 

– кӛліктік басқарудың логистикалық жүйелерінің жетілдіру шараларын 

жасау;  
– ӛндірістік процесстерді іске асыруға қажетті құрал - жабдықтар мен 

материалдарды тиімді пайдалану және орынды таңдау мен қолдау;  

– жобалау мақсаттарын қалыптастыру, кӛліктік міндеттерді шешу мақсатқа 
жету кӛрсеткіштері мен критериларын жасау;  

– қазіргі заманғы маркетинг және менеджментті қолдану негізінде жүктер 
мен жолаушыларды, багаж бен поштаны жеткізуде әр түрлі кӛліктік-

технологиялық жүйелерді тиімді іске асыру және ұйымдастыру.  

 Модуль 9.   Логистикалық жүйелердегі экспорттық-импорттық  операциялар. 

KL 4422 Кедендік  логистика 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 

Дисциплина мақсаты ретінде, түлектердің кедендік логистикалық жүйені 

басқаруға дайындық; ұйым немесе мекеме,  жоғары кәсіби білім және 

ғылым мекемесімен, сонымен қатар олардың бӛлімшелері; есеп, іс-

Курс құрылымы студенттер логистиканың теориялық негіздерін оқи отырып, 

логистикалық есептерді қолдануға мүмкіндік алады 



 

 

1414 
2+1+0 

шаралар, бағдарлармаларды тиімді басқарудағы жаңа бағалау әдістерін 
қолдану   

 ИОТ 1 – Специализация «Экономикадағы логистика» 

ILS 4503 
 

Біріккен логистикалық 
жүйелер 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 
1414 

2+1+0 

    Дисциплина мақсаты ретінде, түлектердің интегривті логистикалық 
жүйені басқаруға дайындық; ұйым немесе мекеме,  жоғары кәсіби білім 

және ғылым мекемесімен, сонымен қатар олардың бӛлімшелері; есеп, іс-

шаралар, бағдарлармаларды тиімді басқарудағы жаңа бағалау әдістерін 
қолдану   

       Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: 
 Жүйені бӛлу туралы түсінік қалыптастыру және білу, қор жүйесі, логистика 

негіздерін  іс тәжірибесінде пайдалану, отандық және шетелдік тәжірибесін 

пайдалану ; 
Транспорттық схема құруға икемделу, шикізат қозғалысын қадағалау, 

транспорттық ағынды үйлесімділеу және қорды басқару туралы оперативті 

талдау, тауар есебін жүргізу және тағы басқа.  
 

LT 4504 

 

Сауда логистикасы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 
1414 

2+1+0 

Сатып алу логистикасының мәні. Сатып алу логистикасының 

міндеті. Жабдықтау   қызметі   -       макрологистикалық   жүйенің   

элементі   ретінде. Жабдықтау    қызметінің    қызмет    ету   тиімділігі.    

Жабдықтау    қызметінің функциялары. Жабдықтау қызметіне қойылатын 

талаптар. 

Жабдықтаушыларды таңдау есебі. Әлуетті жабдықтаушыларды 

іздеу. Әлуетті жабдықтаушыларды талдау. Ӛніммен оңтайлы 

жабдықтаушыларды таңдау.           Жабдықтаушылармен  жүмыс  

нәтижесін  бағалау. 

Жабдықтаушылардың       рейтингісін       құраушылар.       «Дәл       

мерзімде» логистикалық концепциясы 

       Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: 
Сауда логистикасы бойынша тауарларды  бӛлу туралы түсінік қалыптастыру 

және білу, қор жүйесі, логистика негіздерін  іс тәжірибесінде пайдалану, 

отандық және шетелдік тәжірибесін пайдалану ; 
Транспорттық схема құруға икемделу, шикізат қозғалысын қадағалау, 

транспорттық ағынды үйлесімділеу және қорды басқару туралы оперативті 

талдау, тауар есебін жүргізу және тағы басқа.  

 

LNG 4505 
 

Мұнай және газ 
логистикасы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 

1414 

2+1+0 

Ӛндіріс кӛлемі бойынша республиканың мұнай-газ ӛнеркәсібінің 
экономикасы басқа салалар арасында айтарлықтай жоғарғы орынды 

иеленеді. Қазақстанның  2030 жылға дейінгі даму стратегиясында отын-

энергетика секторына ерекше мән беріледі. Тиімді қолданылуы 

экономиканың тұрақты ӛсуіне және халық тұрмысының жақсаруына 

ықпал ететін отын-энергетика ресурстарын ұзақ мерзімді басым 

бағыттардың бірі ретінде анықтай отырып, бағдарлама бүкіл мұнай-газ 
кешені үшін маңызды сұрақтарды шешуге бағытталған.  

       Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: 
 Жүйені бӛлу туралы түсінік қалыптастыру және білу, қор жүйесі, логистика 

негіздерін  іс тәжірибесінде пайдалану, отандық және шетелдік тәжірибесін 

пайдалану ; 

Транспорттық схема құруға икемделу, шикізат қозғалысын қадағалау, 

транспорттық ағынды үйлесімділеу және қорды басқару туралы оперативті 

талдау, тауар есебін жүргізу және тағы басқа.  

 

SL4510 

 

Логистикадағы сервис 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 
1414 

2+1+0 

Логистикалық сервис түсінігі және жүйесі. Логистикалық сервис 

объектісі. Логистикалық қызмет кӛрсету деңгейі. Логистикалық қызмет 

кӛрсету сасапысының критерийлері. Жабдықтау сенімділігі: осы 
критерийлерге әсер ететін факторлар, мәні. Жабдықтау икемділігі.  Сервис 

сапасын ӛлшеудің негізгі компоненттері: сенімділік, жауапкершілік, 
қауіпсіздік, сыпайылық. Логистикалық сервис деңгейінің оңтайлы кӛлемін 

анықтау.   

 

       Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: 

 Жүйені бӛлу туралы түсінік қалыптастыру және білу, қор жүйесі, логистика 

негіздерін  іс тәжірибесінде пайдалану, отандық және шетелдік тәжірибесін 
пайдалану ; 

Транспорттық схема құруға икемделу, шикізат қозғалысын қадағалау, 
транспорттық ағынды үйлесімділеу және қорды басқару туралы оперативті 

талдау, тауар есебін жүргізу және тағы басқа.  

 

ИОТ 2 –  Специализация «Тасымалдаудағы логистика» 



 

 

TGS 4504 
 

Тасымалдау-жүктік 
жүйелер 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 
1414 

2+1+0 

–кӛлік ӛндірісінің дамуын және негізгі ғылыми-техникалық мәселелерін;  
– кӛлікті пайдалану шарттары ӛзгерісінің негізгі бағыттарын;  

– ӛндірістік экономикалық негіздерін;  

– кӛліктік нарығы қызметтерінің ахуалы мен сұранысын зерттеу 
тәсілдерін;  

–салықты;  

– басқару мен инжерлерлік шешімдерді қабылдау және техника- 
лық экономикалық талдау әдістерін 

– кӛліктегі қозғалыстарды ұйымдастыруға байланысты процесс- 
тер мен құбылыстарды, негізгі нысандарды және ғылыми зерттеу тәсілдерін 

қолданудан;  

– кӛліктік құралдардың қозғалысын жобалау мен моделдеудің кешендік 
тәсілдерінен;  

– жылжымалы құрамдарға техникалық-экономикалық негізгі талаптары мен 

оларды іске асырудын казіргі кездегі ғылыми-техникалық  
құралдарынан; қалалардың кӛліктік жоспарлану принциптерінен, қатынас 

жолдарының сапаларынан;  

BPTS 4504 
 

Тасымалдау жүйесіндегі 
бизнес-жоспарлау 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Log 
1414 

2+1+0 

Курстiң зерттеу мақсаты жоспарлауды бизнес- мазмұн туралы  ұсыныстың 
студенттерді дұрыс бағдарлау болып табылады Бұл ғылыми пәнмен 

танысу олардың негiзгi ұғымдары, қағидаттары, кӛлiк жүйелерiндегi 

жоспарлау және бизнестiң талдауының әдiстемелерiмен танысу болып 
келеді. 

Курс кӛлiк жүйелерiнiң жоспарлауының мәселелерiне арналған теориялық 

және нақты бiлiмдердi жүйелеудi, бекiту және кеңейтудi ескередi. 
бизнестiң жоспарлауының  теориясы мен  бiлiмдерін меңгеру; 

шаруашылық тәжiрибе реттейтiн нормативтiк құжаттармен танысу; бiлу 

және дағды бизнестi жоспарлау; дербес қорытындыларды жасай білу, 
ұсыныс, болжамдар және жоспарды дайындау. 

Студент осы курстiң негізін білуі қажет:  
- бизнес жоспардың не екенін білу және оның басты мақсатын білу; 

- бизнес-жоспардың барлық бӛлiмдерiн мазмұнын  бiлу;  

- кӛлiк жүйелерi үшiн бизнес-жоспарды құрауға икемi болу;  
- бизнес-жоспарды талдауға икемiнің болуы  және оның презентациясын 

ұйымдастра білуі қажет. 

OM 4505 

 

Операциондық 

(ӛндірістік) менеджмент 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер: Log 

1414 

2+1+0 

Курстiң негiзгi мақсаты - негiзгi тұжырымдамалар және операция 

тиiмдiлiк бизнесті қамту  үшiн ӛндiрiстiк және салалардың  

тұтынушыларға жетекшi серiктестiк қолданылатын әдiстермен 
студенттерді таныстыру. 

Курстiң тәртібі:  

1) ӛндiрiстiк және қызмет кӛрсету кәсiпорынның ӛндiрiстiк экономикалық 
тиiмдiлiктiң жоғарылату қамтамасыз ететiн ұйымдастыру - жоспарлы 

шешiмдердiң тиiмдi нұсқаларын таңдау пайда болатын есептердiң шешiмi 

үшiн қажеттi бiлiмдi алу; 

 

Студент тәртiптiң зерттеуiн нәтижеде бiлуi керек «Операциялық 

менеджмент»: 

1) ұйым, шығарылатын ӛнiмнiң тиiмдiлiк және бәсекеге қабiлеттiлiгi даму 
стратегия болжау, бәсекеге қабiлеттiлiк әсер ететiн сыртқы және iшкi 

факторлар зерттеп бағалау; 

2) ахуалды талдау, болжау, анықталмағандықтың жағдайында бәсекеге түсе 
алатын стратегиялық, басқарушылық шешiмдер бағалап қабылдау 

экономикалық талдай білу;  

1) сатып алатын, шығарылатын немесе сатылған объект техникалық және 

технологиялық ерекшелiктер, әрекет ету қағидаты, бiр iзге салу, стандарттау, 

мамандандыру және ӛндiрiстi автоматтандыру және басқару сұрақтарындағы 
бӛлшектелiп таратылу;  

 

LIMTK 4504 

 

Халықаралық 

тасымалдау 
коридорларының 

логистикалық 

инфрақұрылымы 

Курстың мақсаттары: жүк және тауар қозғалыс қызметiнде қисынды және 

тиiмдi шешiмдердiң қабылдануы үшiн, сыртқы сауданың тиiмдiлiгiн 

жоғарлату, кӛлiк қызметтерiнiң экспорттың дамуы және Ресей ұлттық 

ӛнiмдерін құрама бӛлiк ретiнде ӛтпелi потенциалдың ӛткiзуiн, жүйенi 

тиiмдi басқаруды қамту үшiн (ХКК ) ұлттық және халықаралық кӛлiк 

коридорлар жүйесінiң қалыптастыруы, кӛлiк - логистикалық 

инфрақұрылымның дамуы және инновациялық логистикалық 

технологиялардың енуi бойымен мемлекеттiк кӛлiк саясатының 

облысында тыңдаушылар үшін қажетті білімдер беру.  

     Курстың негізгі мақсаты келесi бiлiм беретiн нәтижелердi жетiстiк 

болып табылады:  

 

   - халықаралық кӛлiк коридорларын қалыптастырудың (ХКК )ұғымын, 

арналуын, дамудың тарихын, кезеңдері және  стратегиясын бiлу; 

   -интермодельді және жүктердiң халықаралық аралас тасымалдаула 

ұйымның мультимодельдi технологиялары және олардың экономикалық 

тиiмдiлiгiнің артықшылықтары туралы бiлiмге ие болу;  

    - жүктердi ӛңдеу және қабылдау үшiн терминалдық кешендер мен 

логистикалық орталықтардың тiрек желiсiнiң мультимодалдi кӛлiк 

түйiндерiндегi қалыптастыру стратегиясының әзiрлеу дағдыларын иелену, 

келесi ХКК-ы трасса бойымен; 

 



 

 

5В051100  Маркетинг мамандығы  

Пәннің коды Пән атауы, кредит 

саны, пререквизиттер, 

сабақ түрлері бойынша 

бӛлу  

Модульдің (курстың) мақсаты, міндеттері, қысқаша мазмұны Оқыту нәтижелері 

 (білім, қабілет, машықтар) 

1 2 3 4 

KT 1101 Қазақстан  тарихы   

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Модульдың мақсаты: мемлекетiң тарихы және бағытталған туудың процесi, 

қалыптасуды зерттеуге Қазақстан Республикасының құқығы және мемлекеттiң 
дамуымен құқығына бағытталған. Қорытынды және негiзделген дәл айғақтарды 

талдаудағы осы ғылымын пiкiрi және Қазақстанның ӛмiрiнiң мемлекеттiк-

құқықтының жүзеге асатындай тұрған оқиғаларына негізделген. Қазақстан  
құқығы және мемлекеттік ғылымның орны мен рӛлі және оның пайда болуы 

олардың бүгiнгi күнге дейiнгі оқиғалары мемлекеттiк-құқықтарды зерттеудің 

тарихи тәсiлiн ӛткiзуге болатындығы анықталды. Мемлекеттiк-құқықты 
эволюцияның объективтi  жүйелік  кӛрiнiсiн қалпына келтiредi, оны қисынды 

қайта жасайды және ҚР-ның аймағындағы қалыптасқан және келешекте 

қалыптасатын мекемелер мен институттарды қайта қалпына келтіреді. 
Протоқазақтық және құқықтық жүйелер олардың белгiлерін,орта ғасырлық 

мемлекеттердің  династиялық тарихнамаларын жергiлiктi бақылаушылармен, 
шетелдiк саяхатшылармен  құрастырушылар зерттедi. 

 

Бiлiм: Қазақ Ордасының тiршiлiк әрекетiнiң әр түрлi жақтары ресми 

құжаттарда , шетел және жергiлiктi бақылаушылардың әр түрлi жазбаша 
кӛздерiнде, халық ӛнері шығармаларында  ие болды. Ресейлiк империяны 

шеттiк отаршылдығының мерзiмiдік шетте мемлекеттiк құрылыс және 

құқықтық қатынасты анықтайтын  және объективтiктiң әр түрлi 
дәрежесiмен суреттейтiн әр түрлi мiнездiк кӛп еңбектерi пайда болды. 

Қазақстанда ұлттық мемлекеттiктi мәселе кеңес ӛкiметi жағдайда таптық 

және партиялық позициясы бар арнаулы ғылыми мекемелерде зерттелдi.  
Білу қазiргi жағдайларда мемлекеттiң тарихын бiлу және республиканың  

құқығын зерттеу, мемлекет тарихынның нақты суреттiң қайта жасау , 

елдiң құқығын қайта қалыптастыру мақсаттарындағы тәжiрибе және бұл 
бағытта қорытылған ғылыми-зерттеу біліміне сүйене отырып жүзеге 

асыру. 

KBK(O)T 

1102 
Кәсіби бағытталған 

қазақ (орыс) тілі  

3 кредит/      ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

Модуль мақсаты: Жиі қолданыстағы сӛздер мен сӛз тіркестерінің лексикалық 

минимумын кеңейту,грамматикалық пішіндерін меңгеру және құрылымдық 

деңгейде сӛздерді қолдана білу. Лексикалық және терминологиялық минимумды 

мамандық бойынша меңгеру. Сӛйлеу қызметінің әртүрлі құрылысын жасау: 

әңгіме,сипаттама, деректеме. Грамматикалық пішіндер және коммуникатив 
құрылымы, функционалдық аспектілер. Қайта жасауға бейімделген және оңай 

прагматикалық мәтіндерді шығару, диалогиялық және монологикалық, ауызша 

және жазбаша түрі, тақырыптық, әлеуметтік-тұрмыстық үшін кәсіби ортада 
сӛйлеу қызметінің әртүрлі түрлеріне: айту, аудирование, оқу, хат қалдыру. 

 

Білімі: оқу кәсіби сӛзді дамыту:а)  бiлу ӛндiру және мамандық бойымен 

оқу, тыңдау, әдебиеттiң конспект жасауының дағдыларына иелік 

ету;б)ғылыми оқу мәтіндерін құрастыру, оқулықтағы және дәрістегі мәтін 

текстіне жақын, диалог пен монологтардың оқу тақырыптарына; 

в)сӛздердің негізгі функционалды мағыналы түрлеріне үйрету: монолог-
сипаттама, монолог-баяндама, монолог-пікір, диалог-сұхбат, диалог- 

пікірсайыс.   

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 
Кәсіби-ғылыми тілді дамыту:белсенділік, жинақталған, дағдыларын 

кӛлемді қалыптастыру және кәсіби-ғылыми сӛзді аймағында істей алу. 

Білуі тиіс ғылыми-кәсіби сӛйлеуді дамыту: ғылыми-кәсіби дағдыларын 
белсенді және жалпыламалы қалыптастыру. 

KBSh1103 Кәсіби бағытталған 

шетел тілі 

3 кредит/  ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 
 

 

 
 

Модуль мақсаты: Зерттелетін шетел тілдерінің фонетикалық, орфографиялық, 

лексикалық, грамматикалық үлгісін  білу. Фонетика: айтушы және шетел тілінің 
ритм-интонациялық ерекшелігі, рецепция және сӛздің дыбыстық жүйесін 

репродукциялау. Орфография: тілдің дыбыс-әріптік жүйесі, негізгі 

орфографиялық ережелері.   Лексика: сӛзжасам үлгілері, негізгі тілдің 
лексикалық минимум кӛлемі 2500 бірлік,  сонымен бірге  термин, тиесілі 

мамандықтардың пішіні; қолданылуына байланысты лексика 

дифференциациясы.  
 

Білімі: грамматикалық игеру:  зат есім, сын есім, үстеу, етістік, артикл, 

есімдік, демеулік, жай және күрделі сӛйлемдердің құрылымы, 
сӛзжасамның негізгі үлгісі - негізгі сӛз таптары.  Оқу: таныстыру, 

іздестіру, зерттелетін және кӛріп оқудың дағдыларын қалыптастыру. 

Айту: зерттелетін тақырыптың диалогтық және монологтық сойлеу 
дағдысы. Хат: ой пікірлердің мазмұнының біртіндеп даму дағдысы, 

сонымен бірге шығарма жазуда, жеке хаттар және іскер мінездегі ақпарат. 

Білуі тиіс мамандық бойынша мәтіндерді тілдік нормаларға сәйкес ана 
тіліне аудара білу. Дыбысын жазу: хабараламаларды тұрмыстық, 

ақпараттық және кәсіби түрінде естіп қабылдау. 

3.1 Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модулі 

EM 1301 Экономикадағы 

математика 

3 кредит/  ECTS 

ЖОО – дағы математика пәнін экономикалық мамандықтар бойынша 
студенттерге оқытудағы мақсат-  математикалық аппараттың негіздерімен 

экономикалық қағидалық және практикалық шешімдерінің мақсатымен 

Пәнді оқу нәтижесінде білуі тиіс:  
математиканың қазіргі әлемдегі,дүниежүзілік мәдениет пен 

тарихтағы орыны мен рӛлін білу тиіс;математикалық символдар мен 



 

 

Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 

таныстыру;  математикалық тапсырмаларды әдебиеттер арқылы ӛздігінен-ӛзі 
тансуға орындауға баулу ; логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін 

дамытады;  математикалық мәдениеттің ортақ деңгейін жоғарылатады;  

экономикалық тапсырмаларды математикалық  тілде орындауға,қолданбалы 
сұрақтарды зерттеп математикалық әдістер арқылы шешеуге дағдылануды 

үйрету. 

Пәннің  мақсаты математикалық білімді жүйелі 
құрылымдау,дағдылары мен экономикалық математика әдістерін игереді;  

бакалаврдағы менеджменттің бірден -бір негізгі  идеясын дайындауда 

экономикалық математикалық моделдеу үрдісін қолдану және басқару. 
 

математикалық элементтер арасындағы сандық және сапалық қатнастарын 
білуі тиіс. 

аналитикалық геометрия түсінігімен әдістерін қолдану, 

сызықтық алгебраны, математикалық анализ және теориялық 
әдістемесінің математикалық моделдеудің ұйымдық-басқару мәселелерін 

бизнестік үрдісте кәсіби негізде қолдану.   

Сызықты экономикалық үрдістердің негізгі методологиялық моделдуін 
игереді;  сызықтық алгебраның математикалық анализ және теориялық 

әдістемесін экономикалық-математикалық моделдің алгебралық 

дағдыларын басқаруды игереді.   

3.2.  Базалық кәсіби модульдер 

Модуль 1. Экономикаға кіріспе 

EK 1402 Экономика 

қағидалары 

3 кредит/  ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 

Курстың мақсаты студентті заманауи экономикалық ӛмірдің барлық 

жақтарын білуге, бақыланып отырған әлеуметтік экономикалық қарым 

қатынастың мазмұнын тереңінен түсіну үшін дұрыс мәлімет алуға үйрету. 

Курстың мазмұнына заманауи экономикалық қарым қатынастарды 
қалыптастыратын барлық үрдістерді зерттеу енеді. 

 

экономикалық талдаудың бастапқы машықтарына ие болу, заманауи 

экономикадағы мәселелер мен құбылыстарды, үрдістер мен жағдайларды 

талдау қабілеті. 

EIT 1403 Экономикалық ілімдер 

тарихы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Курстың мақсаты болып студенттерде ғылыми дүниетанымдылықты 

қалыптастыру, экономика саласында болашақ мамандарды даярлау, жаңа 
экономикалық ойлау мен мәдениетті тәрбиелеу, таным үрдісінің нақты қарама 

қайшылықтарын анықтау мен оларды шешу жолдарын таба білуге үйрету 

табылады. 
Пәннің міндеті – студентті экономикалық теория туралы білімін 

тереңдету мақсатында әр түрлі кезеңдегі экономикалық ілімдердің мазмұнымен 
таныстыру.  

 

-  экономикалық талдаудың бастапқы машықтарына ие болу, заманауи 

экономикадағы мәселелер мен құбылыстарды, үрдістер мен жағдайларды 
талдау қабілеті. 

- қоғамның экономикалық ӛміріне бағдарлану, экономикалық талдаудың 

әр түрлі әдістерін пайдалану, ӛз бетімен талдау жасау және дұрыс 
қорытындылар жасау; 

- машықтар: экономикалық мектептер туралы, экономикалық жағдай, 
қазіргі кездегі экономиканың даму қарқынын білу. 

1 курс /2 семестр 

3.2.  Базалық кәсіби модульдер 

Модуль 1. Экономикаға кіріспе 

Mic 1401 Микроэкономика 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер:  
Экономика қағидалары, 

Экономикалық ілімдер 

тарихы 
 

1+1+0 

Микроэкономиканың негізгі мақсаты  студенттерге экономиканың үй 

шаруашылығы, фирма, сала деңгейінде қызмет ету механизмін түсіну үшін 

қажетті білімдерді беру, сонымен қатар жүргізілініп жатқан мемлекеттік 
саясаттың салдарларын талдау. 

Пәннің міндеттері  - студенттердің теориялық білім алу мен оларды 

экономиканың практикалық мәселелерінде пайдалану. 

- микродеңгейдегі заманауи экономикалық ӛмірді ұйымдастырудың 

негізгі қағидаларын, экономикалық дамудың заңдылықтарын түсіну; 

- экономикалық талдаудың бастапқы машықтарына ие болу, заманауи 
экономикадағы мәселелер мен құбылыстарды, үрдістер мен жағдайларды 

талдау қабілеті. 

Модуль 2. Менеджмент және маркетинг 

Men 1404 Менеджмент 

3 кредит/  ECTS 

Пререквизиттер:   

Экономика қағидалары, 
Экономикалық ілімдер 

тарихы 

2+1+0 

Курстың мақсаты – басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім 

кешенін қалыптастыру. 

Курстың міндеті – басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, 

басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру. 

- кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін 

пайдалана білу; 

- кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің 

ерекшеліктерін түсіну және білу 

Mar 1405 Маркетинг Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркатингтік -  кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, 



 

 

3 кредит/ ECTS 
Пререквизиттер:   

Экономика қағидалары, 

Экономикалық ілімдер 
тарихы 

2+1+0 

қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби 
жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, 

ӛндірілген ӛнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен 

байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға кӛп кӛңіл бӛлінеді.  
Курстың мақсаты – маркетингтің теориялық негіздері мен 

категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі маркетингті 

пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. 
 

сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының 
тиімділігін анықтай білу. 

- маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, ӛңдеу 

және қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының 
нәтижелерін кәсіби аудитория алдында ұсына алу; 

- маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет 

пен шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат кӛздерінен 
алынған маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі 

игеру. 

MB 1406 Мемлекет және бизнес 

3 кредит  / ECTS 

Пререквизиттер:   

Экономика қағидалары, 
Экономикалық ілімдер 

тарихы 

2+1+0 

Пәннің мақсаты студенттің мемлекет пен бизнестің ӛзара қарым 
қатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білуі мен соның негізінде осы 

қарым қатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістер мен 

құралдарды таңдай білуінде болып отыр. 
Бұл міндеттердің күрделілігі мен сипаты мемлекеттің экономикалық 

саясатының бағытталуы мен оның жүзеге асыру әдісін анықтауға байланысты. 

 

- кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін 
пайдалана білу; 

- экономикалық ӛсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның 

қалыптасуында мемлекеттің рӛлін білу; 
- экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу; 

- Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын 

білу; 
- басқару тиімділігінің критерийлерін білу; 

- мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен 

оның нарықтық экономикада алатын орнын білу. 

Модуль 9.  Маркетинг - менеджмент 

BB 1407 Баға белгілеу  

 3 кредит/ ECTS 

Пререквизиттар:  
Экономика қағидаттары, 

Экономика ілімдер тарихы  

2+1+0 

Пәнді оқытудың басты мақсаты болып, бағақалыптастырудың 

қағидаттары мен тәсілдерін білу, кәсіпорынды басқаруда 

бағақалыптастырудың әдістері мен құралдарын оның тиімді әрекет етуіне 
қолдана білу.  

Пәннің міндеттері болып:  

- Ресейдегі дамып келе жатқан нарықтық қарым-қатынастардың ӛте 
маңызды бӛлігі ретінде бағақалыптастыруды қарастыру;  

- нарықтық бағақалыптастырудың шартты мәселелері бойынша білімдерді 

қалыптастыру, оларға әр түрлі бағақалыптастыру стратегиясы кезінде 
алтернативті баға қалыптастырушы ретінде; реттелетін және еркін баға 

кезінде қалыптастуру ерекшеліктері, нарықтың қалыптасуы кезінде және 

нарықтық жүйеде бағақалыптастырудың ерекшеліктері;  
- практикалық машықтарды дамыту кезінде нормативтік-құқықьтық 

материалдарды қолдану.  

 

- бесекелестік күрестің тактикасы мен стратегиясын білу;  

- маркетингтік бағақалыптастыру саласында жаңа білімдерді алу мен оны 

дұрыс қолдана біліуді игеру, отандық және бесекелестік жағдайларды 
ескере отырып практикалық машықтармен баға қалыптастурушы 

стратегия құра білу.  

BU  1408 Бизнесті ұйымдастыру  

 3 кредит/ ECTS 

Пререквизиттар: 
Экономиканың 

қағидаттары, Экономика 

ілімдер тарихы  
2+1+0 

Пәннің мақсаты – студенттердің бойында кәсіпкерлік қызыметті 

ұйымдастыру технологиясының жүйелілік және тұтастық жайындағы кӛз 

қарастарын қалыптастыру, заманауи экономикада бизнесті ұйымдастырудың 
теориялық және практикалық қажетті білімдерін игеру, практикалық машыққа 

ие болу, алынған білімдерді қолдана білуі.     

Курс міндеті:  
– бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасын зерттеу;  

- бизнесті ұйымдастырудың ұйымдастырушылық-құқықтық формаларының 

ерекшеліктерін түсіну;  
- ӛзіңнің жеке кәсіпкерлігіңді қалыптастырудың шарттарын, қағидаттарын 

және кезеңдерін түсініп алу;  

- бизнесті қалыптастырған кезде кәсіпкерлік идеяның мағынасы мен рӛлін 
түсіну;  

- бесекеге қабілеттілікті қамтамасыз етумен байланысты ұлттық, 

аймақтық және халықаралық дәрежедегі мәселелердің мазмұнын білу;    

- бизнес саласындағы шешімдерді қабылдау қағидаттары, экономикалық 
және басқарушылық шешімдерді жүзеге асыру;  

-бизнесті ұйымдастырудың заманауи формалары және әдістері, 

бизнес саласында басқарудың заманауи әдістері;  
-Қазақстандағы бизнестің заңнамалық негіздерін білу;  

- бизнеста нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық 

сипаттағы мәселелерді анықтай білу, оларды шешуге қатысты әдстерді 
ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалау;  

-ақпаратты жүйелеу және біріктіре білу;  

-ақпаратты талдау кезінде басты және арнайы экономикалық әдістерді 
қолдану;  



 

 

- бизнестің ресурстық қамтамасыз етудің құрылымы мен мазмұнын түсіну;  
- бизнес планның қызыметін, құрылымын және мақмұнын түсіну;  

- экномикалық шығындарды және бизнестің нәтижелерін есептеп үйрену;   

- кәсіпкерлік тәуекелдерді қарастыру;  
- бизнесті мемлекеттік реттеудің маңызды аспектілерін ұғыну. 

- тиімді шаруашылық шешімдерді қалыптастыру және нұсқаларды 
негіздеу;  

 

2 КУРС/  3 семстр  

2. Әлеуметтік – коммуникативті модуль 

TKP2201 Тұлғааралық 

коммуникацияның 

психологиясы 

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: тұлға аралық коммуникация - бұл кӛзбе-кӛз болған немесе 
аз топ арасында үйреншiктi емес әрекеттесу. Бiз тұлға аралық 

коммуникациялық процесiнде ӛз сезiмдерiмен сӛйлесiп, тыңдап, жауап берiп, 

бӛлiсемiз және қатынасты қалыптастырамыз.  

Бiлiм: тұлға аралық коммуникацияның талдауы - бұл талдау жағдайда 
және ұсыныс, идея, бiлiм, кӛңiлдiң құрал-жабдықтары неткен кӛмегiмен, 

яғни бiр субъектiнiң жеке тәжiрибесi аз-кем басқа дәл түсiнiлген де 

ауыстыра алады. Зерттеудiң есебiмен нақ сол әр түрлi алғышарттар және 
(немесе, керiсiнше, киындаған жетiспеушi) табысты коммуникацияның 

жағдайын iздеп табу және жазбада болады. 

TKS2202 Теориялық және 

қолданбалы саясаттану 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 
 

Модуль мақсаты: тұлға және қоғам үшiн саясаттың ұлттар, кластар және 

мемлекеттер арасында тұлға мен қоғам үшін  саясат маңызы және саясат 
мәнінің табиғатын оқу; тұлға,қоғам және мемлекет арасында;  Теориялық 

политология бірнеше заңдылықтарды анықтап зерттейдi: 

Теориялық политология заңдылықтардың қатарын анықтап зерттейдi:  
а ) әлеуметтік субъектiлердiң әлеуметтiк қызығушылықтарының пайда болу 

заңдылықатры, қызмет етуі және дамуы олардың экономикалық және басқада 

әлеуметтік қызығушылықтары арасындағы байланыс.   
б)  мемлекеттің және саяси биліктің мазмұны мен ӛзгеруінің пайда болу 

заңдылықтары. 

в) саяси процестердің, саяси қатынастардың және саяси қызметтердің 
заңдылықтары мен  

г ) әлеуметтік құбылыстарды білу тәсілдері, рационалды және 
пропорционалды қатынасы. 

Бiлiмі: саяси мәселелердiң бӛлiндiлерi, саяси ахуалға қоғам ашылмалы-

жабылмалы осы нақтылы кезең талдансын, қоғамның саяси ӛмiрiнiң ӛзектi 
жаттығу есептерiнiң конструктивтiк шешiмiне мүмкiндiк туғызады, 

ағымдағы саяси мәселелер және жанжалдарды шешiмде саяси 

оқиғалардың қатысушыларына жаттығу кеңестерi және кепiлдеменi 
ӛндiрiп ұсынады. Жаттығу кепiлдемелерiн ғылыми талдау және ӛндiру 

салалардағы қолданбалы политологияда  жүзеге асырылады: 

 - саяси жанжалдарды реттеу және жетiстiк (келiсiм ) әлеуметтiк 
консенсус қажеттi;  

- ұйым және сайлау серiктестiктерiнiң ӛткiзуi; 

 - жұртшылық пiкiрiнiң қалыптастыруы және БАҚ қолдану.  

ZhAOE2203 Жеке және әлеуметтік 

ӛрлеудің этикасы 

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Модуль мақсаты: әлеуметтiк кеңiстiктегі дара жетiстiк; «әлеуметтiк 

кеңiстiкте» сыпайы үстемділіктің мәселесi және табыстылық, әдiлдiк, 

бостандық, қоғамдық қауiпсiздiк, экономикалық тиiмдiлiк әлеуцметтік 
сюжеттің айнымас бір бӛлігі қарастырылады.  

Білімі: Кәсіби қызметін әлеуметтік жағынан іске асырып және 

шығармашылығы жӛнінде, кәсіпқой атануына, адамның тіршілік әрекеті 

акме-формдағы феноменологиясын талдау, сипаттау, ортаға дәлдігі 
болғандықтан акмеологияның онтологиялық анықталуымен иеленеді 

MD2204 Мәдениет және дін  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 

Модуль мақсаты: дінді талдауда тарих, әлеуметтану, психология, 

философия, филология, антропология және т.б. сияқты ғылымдардың жеткен 

жетістіктері. 

Білімі: африкандық тайпалардан бастап қазіргі заманғы қоғам 

мәселелерінен ӛз кӛңілінен шығатын қажетті саланы зерттеу үшін таңдау. 

Сіздің қалауыңыз бойынша бір шартқа байланысты діни бағытта 
жүргізілуі тиіс. 

ZhKA2205 Жалпы және қолданбалы 

әлеуметтану 

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Модуль мақсаты: әлеуметтанудың дамуының негізгі этаптарын оқу 

(предыстория и әлеуметтік-философиялық  предпосылка). әлеуметтану 

тарихы: классикалық және заманауи әлеуметік теориялар. Қоғам, әлеуметтік 
институттар және ӛзара қатынасы. әлеуметтік топтар және жалпылық.  

Білімі: әлеуметтік ӛмірдің ауқымды мәселелері мен адамгершілік 

құндылықтары. Орта деңгей теориясы (социология коммуникация, 

әлеуметтік білім, жастар әлеуметі, экономикалық әлеумет, религия 
әлеуметі және т.б.). әлеуметтік даулар мен оларды шешу логикасы. 

әлеуметтік зерттеулер әдістері мен методологиясы.  

Білуі тиіс әлеуметтік зерттеуге бағдарлама құру. әлеуметтік ақпараттарды 
жинау әдісі. Эмпиризмдік әлеуметтік зерттеулерді ӛңдеу техникасы және 

талдау. 

ATK2206 Адамның тіршілігінің 

қауіпсіздігі  

2 кредит/3 ECTS 

Модуль мақсаты: ӛмір қауіпсіздігі саласында заңдық құқықтық актілерді 
оқу. Қазақстан Республикасында азаматтық қорғанысты құру принциптерімен 

мәселелері  қауіпті және зиянды факторлар классификациясы.  Радиациялық 

Білімі: қоршаған ортаны және адамдарыды техногендік және табиғи 
жағдайларда пайда болған қауіпті және зиянды факторлардан қорғау. Әр 

түрлі жағдайдағы тӛтенше жағдайлардың классификациясы. Жер сілкінісі 



 

 

Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 

қауіптілік. Иондалған сәулелерден қорғану. Химиялық қауіптілік. Дозиметрлік 
бақылаудың химиялық радиациялық табу құралдары. Қазіргі техносфераның 

және техносфералық қауіпсіздіктің жағдайы.  

 

кезінде тәжірибелік қауіпсіздік шараларын ұйымдастыру. Табиғи зіл-
залалар, ӛрттер, аппаттар және жарылыстар кезінде ӛндірістік объетілерде 

тұрғындарды қорғау.  

Білуі тиіс аппаттық-қорғаушылық жұмыстарды ұйымдастыру мен 
жүргізудің негізін қолдану. Әлеуметтік салада тӛтенше жағдайлар.  

Тӛтенше жағдайлардың психологиялық аспектілері. 

ETD2207 Экология және тұрақты 

даму  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 

Модуль мақсаты: заманауи экономикалық саяси мәселелерді шешуде 
экологияның рӛлі мен орнын оқу.  Аутэкология: экологиялық факторлар, 

оптимум және минимум зоналары. Демэкология: популяция мінездемесі, 

популяция санының флуктуациясы  және регуляциясы. Синэкология: қоғамда 
ӛзара байланысу типтері, қоғамның трофикалық құрылымы және экологиялық 

пирамидасы.  Экосистема функциялары: энергетикалық алмасу және заттарды 

алмастыру, экожүйелердің бүтіндігі мен тұрақтылығы, экологиялық 
сукцессия.  

Білімі: биоценоз, биогеоценоз және экожүйе түніктері.  Жердегі және 
судағы экожүйелер типтері.  биосфера және ноосфера жайында оқу. Тірі 

зат биосфералары және оның функциялары. 

Білуі тиіс табиғи ресурстарды және рационалды табиғиқолдануларды 
пайждалану. Қазіргі заманның экологиялық мәселелері және табиғат 

күзетшісі. Экодаму мәселелері. 

KK2208 Қазақстандық құқық 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 

 

Модуль мақсаты: құқық және мемлекеттік категориялардың негізгі түсінігін 

оқу. Құқықтық қатынас. Құқықтық мінез және құқық бұзушылық. Заң 

алдындағы міндет. Қазақстан Республикасының конститутциялық құқық 
негізі. Қазақстан Республикасының азаматтық құқық негізі. Қазақстан 

Республикасының отбасы құқы негізі. Құқықсақтау органдарында 

ұйымдастыру негізі.  

Білімі: Қазақстан Республикасының қаржылық құқық негізі. Қазақстан 

Республикасының салық құқығы негізі. Қазақстан Республикасының 

еңбек құқығы негізі. Қазақстан Республикасының Қазақстан 
Республикасының қылмыстық құқық негізі. Қазақстан Республикасының 

экологогиялық құқық негізі.  

Білімі тиіс Қазақстан Республикасының жер құқы негізін білу. 
Қылмыстық-процессуалды және азаматтық-процессуалды құқықтары 

негізі. Халықаралық құқықтар негізі. 

3.2.  Базалық кәсіби модульдер 

Модуль 1. Экономикаға кіріспе 

Mac 2401 Макроэкономика 

2 кредит/  3 ECTS 

Пререквизиттер:  
Микроэкономика, 

Экономика қағидалары 

1+1+0 

Курс мақсаты – ішкі құрылым мен заманауи экономиканың қызмет ету 

заңдылықтарын тұтас, бірегей, қарқынды ӛзгеруші жүйе ретінде түсіну.  

Курстың мақсаты  –  экономикалық ӛсу, жұмысбастылық, инфляция, 
валюталық курс, тӛлем балансы, сыртқы қарыз және басқалары сияқты 

макроэкономикалық үрдістердің мазмұнын тереңінен түсіндіру. 

 

- макродеңгейлердегі заманауи экономикалық ӛмірді ұйымдастырудың 

негізгі қағидаларын, экономикалық дамудың заңдылықтарын түсіну; 

- экономикалық талдаудың бастапқы машықтарына ие болу, заманауи 
экономикадағы мәселелер мен құбылыстарды, үрдістер мен жағдайларды 

талдау қабілеті. 

Модуль 3. Қаржы және несие 

Kar 2402 Қаржы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:   
Экономика қағидалары, 

Экономикалық ілімдер 

тарихы 
2+1+0 

Пәннің мақсаты студенттерде қаржы жүйесінің жұмысының 

ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру,  мемлекеттік қаржының теориясы 

мен ұйымдастырылуымен танысу, әр түрлі меншік түріндегі компаниялардың  
қаржысымен танысу, сонымен қатар қаржы нарығының қызмет ету 

ерекшелігін түсіндіру болып табылады. 

Пәннің міндеттері: 
- қаржы теориясы облысында әр түрлі білімді меңгеру; 

- қаржы ұйымының практикалық жұмысының негіздерін зерттеу; 

- алған білім мен қабілетті қаржы жұмысының практикасында қолдана білу. 
 

- әр түрлі меншік формасындағы кәсіпорындардың қаржыларын 

ұйымдастыру ерекшеліктерін білу; 

- корпорацияның қаржылық жағдайын бағалай білу, қаржы жоспарлары 
мен болжамдар жасау, корпорацияның қызмет етуінің әр түрлі 

салаларында экономиканың дағдарыстан кейінгі кезеңіндегі дұрыс 

қаржылық шешім қабылдау машықтарын меңгеру. 
 

Модуль 4. Есеп және  аудит 

BE  2404 Бухгалтерлік есеп 

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: 

Маркетинг,   

Экономикалық пәндер 
тарихы 

Пәннің мақсаты шаруа қожалықтарына аудит жүргізудің теориялық 

білімі мен тәжірибелік жағын дамыту, ол бухгалтерлік есептің және ішкі 
қадағалау жүйесінің құрылымы мен қызметінің дұрыс жүргізілуін қадағалау 

болып есептеледі. 

Пәннің міндеттері: 

- бухгалтерлік есепті жүргізу мен ұйымдастыру әдістемесін зерттеу  

- ақша қаражаттарын талдап, болжап және басқара алуы тиіс   

- коммерциялық ұйымдар мен кәсіпорындардың қаржыларын басқару 
барысын талдау   

- қаржы ресурстарының, олардың шығу кӛзін құру мен орналастырудың 

тиімді арақатынасын құру. 



 

 

1+1+0 - бухгалтерлік есепті нормативті тұрақтандыруды зерттеу  
- халықаралық есеп жүйесімен танысу  

- бас бухгалтердің құқықтары мен міндеттерімен және ұйымды басқару 

жүйесімен танысу  

Модуль 5. Экономикадағы сандық бағалау 

Sta 2406 

Статистика 

3 кредит/ 5ECTS 

Пререквизиттер: 
Маркетинг, Менеджмент 

2+1+0 

Курс мақсаты – статистикалық әдіснаманы түсіну: жалпы 

принциптері, жинау әдістері, ӛңдеу, тексеру, талдау және мемлекеттік, 

жергілікті басқару деңгейінде, әрі кәсіпорын деңгейінде шешім қабылдау үшін 
статистикалық ақпаратты болжау  

Пәннің міндеттері: 

- қоғамдық ӛмірдегі статистикалық зерттеу әдісінің қаншалықты маңызды 
екеніне заманауи кӛзқарас құру; 

- спецификалық түсіну аппаратын құру; 

- мәні мен қолдануына байланысты статистикалық шамалардың 

классификацияларын баяндау 

. 

- Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі экономикалық 

бағдарламалардың негізгі жалпы ерекшеліктерін түсіну, талдай білу;  

- қазіргі заңнаманы білу және талаптарын орындау; 
-  Қазақстан мен шет елдерде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық 

процесстерде және қоршаған ортадан хабардар болу. 

Модуль 6. Маркетингтегі талдау жүйесі 

MZ 2407 Маркетингтік зерттеу  

  3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: 

Маркетинг, Менеджмент 
2+1+0  

Курс мақсаты маркетингтік зерттеу саласында студенттердің керекті 
білімді және тәжірибелік дағдыларын үйрету. Бұл курста маркетингтік 

зерттеуді ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі сұрақтары қарастырылады: 

зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін анықтау, зерттеудің жоспарын құру, 
зерттеудің негізгі кезеңдерінің құрылымы.  

Зерттеу барысында алынған ақпаратты талдау мен маркетингтік 

зерттеуді ұйымдастыру мен жүргізудің студенттерге практикалық дағдысын 
үйренуге негізгі акцент жасайды.   

- отандық және шет елдік зерттеушілердің нәтижесін сыни кӛзбен бағалап 
жалпылау;  

- маркетингтік зерттеуді жүргізудің негізгі бағыттарын, түрлерін және 

технологиясын зерттеуге байланысты актуалды ғылыми проблемаларды 
табу және құру  

- ішкі және сыртқы нарықта зерттеу әдістерін, маркетингтік талдау 

құралдары мен принциптерін және жалпы кәсіпорынның ақпараты мен 
қызметін иелену.  

Модуль 7.  Маркетингтік коммуникацияның теориясы және тәжірибесі 

MK 2408 Маркетингтік 

коммуникация 

3 кредит/ 5ECTS 

Пререквизиттер: 
Маркетинг, Менеджмент 

 

2+1+0 

Пәннің мақсаты – маркетингтік коммуникация кешенін құру практикасын 
және теориясының негізін студенттермен игеру. 

Пәннің міндеті: 

 Маркетингтік коммуникация процессінің құрылымы мен құрамын 
зерттеу; 

 Маркетингтік коммуникацияда ақпарат құралдары 
характеристикасы. 

- маркетинг коммуникация процессін талдау және жетілдіру қабілеттілігі; 
- коммуникацияның бюджетін жоспарлау және құрастыру, олардың 

тиімділігін бағалау;  

- келесі құзіреттерді меңгеруі тиіс: кәсіпорынның коммуникациялық 
саясатын құрудың негізгі принциптерін білу; 

-  маркетингтік коммуникация саласындағы терең теориялық білімді 

меңгеруі тиіс.  
- маркетингтік коммуникация процессінде әр түрлі нақты міндеттерді 

шешудің практикалық дағдысын білуі керек. 

 

3.4  Пәнаралық модуль 

PP 2601 Кәсіпкерлік құқық 

2 кредит/ 3ECTS 

Пререквизиттер:   
 

1+1+0 

Пәннің мақсаты — студенттерге кәсіпкерлікті реттейтін  ҚР заңнамалық 

актілері мен заңдарын үйрету, сонымен қатар негізгі заңдық түсініктерді 

қалыптастыру мен тәжірибе жүзінде жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлік құқық 
институттар жайлы үйрету. 

Пәннің міндеттері: 

- шағын және орта кәсіпкерлік облысындағы мемлекеттің рӛлімен танысу, оны 
жүзеге асыру формалары мен әдістерін білу, кәсіпкерлік қызметті 

ұйымдастыру мазмұнымен таныстыру; 

- кәсіпкерлік құқықтың жүйесі мен оның негізгі бӛлімдерінің мазмұнымен 
таныстыру; 

- кәсіпкерлік құқық тың негізгі категориялары мен түсініктерін және олардың 

 Негізгі нормативтік құжаттар мен актілерді білу; 

 Кәсіби қызметінің нәтижелерін құжатта дұрыс әрі шынайы бейнелей 
білу; 

 Кәсіби қызметін дамыған құқықтық мәдениет жағдайында жүзеге 

асыра білу, оларды жүзеге асыруға кедергі жасайтын себептер мен 
жағдайларды анықтап,  жоя білу; 

 Жеткілікті деңгейде кәсіби білімді меңгеру. 

  



 

 

заңда қарастырылуын оқыту; 
- заңдық тұрғыда дәлелдерді жіктеу; 

- студентте нормативтік құқықтық актілермен жұмыс жасауды дамыту. 

  

Soz 2602 Логика 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:   
 

1+1+0 

- студенттің логикалық қабілеттерді меңгеру; 

- формалды логиканың негізгі мәселелері бойынша білім алу; 

- студентте танымның заманауи логикалық әдісі жайлы түсінік 
қалыптастыру; 

- студентті жалпы адамзаттың мәдениетінің маңызды бӛлігімен 
таныстыру.   

логиканың классикалық қағидаларын білу; ойлау 

формлаарына анықтама беру және ажырата білу; классикалық емес логика 

жайлы түсінік болу және олардың бірнешеуін мысал ретінде келтіре алу; 

нәтижелерін жазу, қорытындының дұрыстығын анықтай алу. 

 

IK2603 Инновациялық 

кәсіпкерлік  

(сала бойынша) 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:   

1+1+0 

Пән мақсаты – студенттердің бойында ӛндірістік саладағы кәсіпкерлік 

сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық 

қызметпен айналысу, материалдық ӛндірістегі тәуекелді инвестицияларды 
басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып 

табылады 

Экономикалық ӛсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі 

тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын 

бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, 
бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі 

тиіс.  

 

IK 2604 Интеллектуалдық құқық 

2 кредит/ 3ECTS 

Пререквизиттер:   
 

1+1+0 

Курстың мақсаты тыңдаушыларда заңнамалардың негізінде, 

құқықтық актілер мен халықаралық келісімшарттардың негізінде 

азаматтардың немесе заңды тұлғалардың интеллектуалдық құқықтары жайлы 
түсінік қалыптастыру, интеллектуалдық құқық объектілерінің түрлерімен 

таныстыру және оларды бұзу жағдайындағы жауапкершілікті реттейтін 

нормаларды меңгерту болып табылады. 
 Курстың міндеттері: интеллектуалдық құқық объектілерінің 

қорғалу белгілерін қарастыру; иелену, келісімшарт жасау ерекшеліктерімен 

танысу; құқықтарды қорғау тәсілдерімен танысу. 

- туындылар, ӛнеркәсіптік үлгі және басқа да интеллектуалдық құқық 

объектілерінің ерекшеліктерін ажырата білу, авторлық құқық пен 

патенттік құқық объектіліренің аражігін ажырату, келісімшарттарды 
жасай білу. 

 

AE 2605 Әлемдік экономика 

2 кредит/ 3ECTS 

Пререквизиттер:   

 
1+1+0 

Пәннің мақсаты студенттерде әлемдік экономикалық жүйенің эндогендік 
және экзогендік факторлардың ықпалынан ӛзара әрекеттесетін 

институттардың жиынтығы ретіндегі дамуы жайлы түсінік қалыптастыру 

болып табылады. «Әлемді экономика» пәнінің оқыту пәні болып 
халықаралық экономикалық қатынастардың халықаралық сауда, халықаралық 

ӛндірістік мамандану сияқты бағыттары мен формалары табылады. 

 Бағдарлама әлемдік экономиканың теориялық негіздерін, 
қағидалары мен ерекшеліктерін зерттеуге, оның қызмет етуінің маңызды 

механизмдерін меңгеруге бағытталған. 
Курс макро және микроэкономиканың базалық түсініктері негізінде 

оқытылады. 

 

- әлемдік шарушылықтың дамуының негізгі қарқындары мен 
бағыттарын білу; 

- әлемдік шаруашылықта экономикалық заңдылықтардың кӛрінуінің 

формалары жайлы білу; 
- ТҰКдың, халықаралық экономикалық ұйымдардың қызметі жайлы 

білу; 

- халықаралық валюталық-қаржылық жүйеге бағдарлану; 
- Әлемдік шаруашылықтың дамуының негізгі мәселелеріне арналған 

жетекші кәсіби журналдардағы жарияланымдар мен зерттеулердің 
нәтижелерін бәлу және қолдана білу. 

 

2 курс /IV семестр 

Мемлекеттік  міндетті модуль 

GTF2104 Ғылыми тану 

философиясы  

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: Философия ғылымы бұл мәдениеттің ерекшелігін білу. 

Философия оның оқыту пәні және міндеті. Философия мәдени-тарихи 

контекстте. Мәдениеттің контекстінде пәлсапашылықтың тарихи түрлері. 
Ежелгі индиялық философия шығыс мәдениетінің ерекшелігі.Философия кӛне 

мәдениетте.  

  

Білімі: Ортағасырлық мәдениеттегі философияның ерекшелігін игеру. 

Ислам мәдениетінің контекстіндегі араб-мұсылмандық философия. Батыс 

еуропадағы ортағасырлық мәдениеттің философиялық және діни 
ерекшелігі. Ренессанс және Реформацияның философиялық мәдениеті. 

Жаңа Уақыттағы батысеуропалықтың философия мәдениеті. XIX 

ғасырдың жартысындағы  батысеуропалық философия мәдениеті. Ресей 
философиясы  XIX-XX  ғасырдағы орыс мәдениетінің феномені.  ХХ 



 

 

ғасырда Кеңестік философия қазақ философиясының  мәдениет феномені. 
Батыстық философия ХХ ғасыр контекст мәдениеті ХХI ғасыр кануны. 

Философия тұрмысы. Философиялық антропология. Әлеуметтік 

философия. Философия мәдениеті. Философияға махаббат. Діни 
философия. Философия тарихы. Саясат философиясы. Білім беру 

философиясы. 

Білуі тиіс Диалектикалық теория мәселелерін қолданыу тиіс 
Эпистемология. Глобальды мәселе философиясы. 

3.1 Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модулі 

KMAT 2301 Кәсіби мақсаттағы 

ақпараттық 

технологиялар  

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 

1+0+2 

Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін 
жүйелі құрылымдау және жетілдіру. 

Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық 

технологиялардың орны мен рӛлінбілдіру; 
Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды 

жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын кӛрсету; жаңа сапада 

ақпараттыӛңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; 
сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі 

ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару.      

Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рӛлін білу 
тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды ӛңдеудің тәртібін енгізуді 

білуі тиіс.     

Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын 
қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды 

интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы 

қайта ӛңдеуді қолданады.       
    Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді 

дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты 

жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс 
нәтижесін игереді.   

 

3.2.  Базалық кәсіби модульдер 

Модуль 3. Қаржы және несие 

SSS 2403 Салық және салық салу 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквезиттер: EIT 1404, 

Kar 2408 

2+1+0 

Оқу пәнінің мақсаты: Қазақстанның заманауи салық жүйесінің даму 
тенденциясын түсінуге, салықты санаудың негізгі проблемаларын түсінуге және 

Қазақстанда алынатын салықтарды санау бойынша тәжірибені құруға 

бағытталған. 

Пәннің міндеті: 

- студенттің салықтың жалпы теориясы жайлы білім жүйесін құру; 

- Қазақстанның салық саясаты бағытын және салық жүйесі дамуының негізгі 
тенденцияларын айқындау; 

- Студенттерге салық тӛлемдерін санауды үйрету. 

- Салық және салық салудың заманауи теориясының негіздерін білу, 
Қазақстан салық жүйесінің даму заңдылықтары, Қазақстан салық 

саясатының негізгі бағыттары, салық тӛлешілер мен салық 

салушылардың құқығы мен міндеттері; 

-Салық заңнамасын бұзғандығы үшін салық тӛлеушінің жауапкершілігі; 

- Қазақстанда қазіргі кезде бар салық пен алымдарды санау, алу және 

тӛлеу механизмі. 
 

Модуль 4. Есеп және  аудит 

Aud  2405 Аудит 

2 кредит/ 3ECTS 
Пререквизиттер: 

Маркетинг,  Бухгалтерлік 

есеп 

1+1+0 

Пәнді үйрену мақсаты: студенттерге аудиттің негізгі концепцияларын 

үйрету, аудиттің теориялық негіздерін, аудиттік тексерістердің жалпы 
технологиясын және аудит пен бухгалтерлік есептің арасындағы қатынасты 

кӛрсету.  

Пәннің міндеттері: 

- аудиттің басқа бақылау түрлерінен айырмашылығын қарастыру  

- аудиторлық қызмет пен аудиторлық тексерістер жайлы сұрақтарға жауап беру  
- аудиторлық тексерістің әдістемесін үйрену; 

- аудиторлық тексерістің сырларын үйрену. 

 

- Кәсіпорында басқарушы орынды келешекте басу үшін білім алу, 

түсіну және аналитикалық икемділігі мен алғырлығы керек, нақты 
айтсақ, кәсіпорынның іс-әрекетін жоспарлау, жүзеге асыру және 

бақылау.  

- қазіргі заңнамамен кӛрсетілген, әр түрлі ұйымдық-құқықтық 

формадағы ӛндірістік кәсіпорынның, қаржы-шаруашылық қызметтерін 

аудиторлық тексеруден ӛткізуге дайындық, ӛткізу және құжаттаудың 
түрі мен мәнін білу; 

- қандай шаруашылық субъектісі міндетті аудитқа жататынын білу; 

3 КУРС / 5 семестр  



 

 

3.2.  Базалық кәсіби модульдер 

Модуль 5. Экономикадағы сандық бағалау 

Eco 3401 

Эконометрика  

2 кредит/ 3ECTS 
Пререквизиттер: 

Статистика, Аудит 

1+0+1 

Курс мақсаты – экономика сұрақтарында, қаржы, сақтандыру, салық және 

салық салу, бағалы қағаздар нарығы, баға құру және инвестициялық қызметтері 
жайлы терең білетін, жоғары квалификациялы студенттерді дайындау.  

Пәннің міндеттері: 

— экономикалық және әлеуметтік жүйелердің сапалы ерекшеліктері, олардың 
дамуындағы сандық арақатынасы мен заңдылықтар жайлы теориялық білгірлігін 

кеңейту және тереңдету ; 

— кӛрсетілген жүйелердің заңнамасын бағалау және жағдайын талдауға 
экономикалық модельдерін қолданудың әдісі мен әдіснамасын үйрену; 

— әдеттегі модельді зерттеу және олармен тәжірибелік тұрғыда жұмыс істеуді 

үйрену. 

- Қазақстан Республикасы мен шет елдердегі негізгі экономикалық 

жобаларды жалпы түрде талдай білуді түсіну;  
- заманауи заңнаманың талаптарын білу және орындау; 

-  Қазақстанда және одан тысқары жерлердегң оршаған ортада, 

әлеуметтік-экономикалық процесстерден хабардар болу    

Модуль 6. Маркетингтегі талдау жүйесі 

SM  3402 Стратегиялық 

маркетинг 

  3 кредит/ 5ECTS 
Пререквизиттер: 

Маркетинг, Менеджмент 

 
2+1+0        

Пәнді зерттеу мақсаты маркетологтың стратегиялық маркетинг саласындағы 

кәсіптік білімін тереңдету; маркетинг принциптері бойынша фирманың басқару 

жүйесін сатылы және мақсатты құру практикалық дағдысын құру, маркетингтік 
қызметтің ұзақмерзімді нәтижелерін бағалау. 

Оқу курсының міндеті компания қызметін жоспарлау барысында, әр түрлі 

тауарлар мен қызметтер нарығында, маркетинг әдіснамасының түрлерін қолдану 
ерекшеліктерін үйрету.  

 

- маркетинг стратегиясының тиімділігін бағалайтын негізгі 

тәсілдері, маркетингтің құралдық, функционалдық, корпоративтік 

стратегиясын құру ерекшеліктерін білу;  
- компания немесе ӛнімнің маркетингтік стратегиясын құра білу. 

Модуль 7.  Маркетингтік коммуникацияның теориясы және тәжірибесі 

Bre 3404 Брендинг   

  3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: 

Маркетинг, Маркетингтік 

коммуникациялар 

2+1+0 

Пәннің мақсаты: 

- брендинг саласында кәсіби жұмыс дағдылары мен негізгі білімді үйрету; 

-  Студенттерде брендті құрудың практикалық дағдыларын,  бренд пен оның 

тұтынушысы жайлы ғылыми түсінік құру.  

Пәннің міндеті: 

- брендингтің мәні, құрылымы мен маңызы жайлы базалық білімді игеру;  
- бренд даралығын талдау;  

- бренд саласындағы саясатты жүзеге асыру үшін құндық бағдар, мүдде, уәждеме, 

нұсқамаларды талдау.  
 

- брендтердің бағасын бағалаудың әр түрлі әдістерін, бренд-
коммуникация жасаудың заманауи тәсілін, отандық брендтерді 

жасау жоспарын құру қабілетін білуі тиіс.  

ZKU 3405 Жарнамалық қызметті 

ұйымдастыру 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер: 

Маркетинг, Маркетингтік 

коммуникация  
2+1+0 

Пәннің мақсаты студенттер арасында жарнама саласындағы ерекшеліктерді 

зерттеп кӛрсету және студенттердің сұранысты ұлғайтатын іс-шараларға ақпарат 

дайындай алуын қалыптастыру, және олардың нәтижілі қолдана білуі мен оларды 
болашақта кәсіби қызымет түрінде қолдануға болатындығы.   

- студенттерді жарнаманың бизнестегі жарнаманың комуннаикативті үрдісімен 

таныстыру; 
Жарнама компаниясын қалыптастыру; 

- жарнамалық хабарларда ақпараттық машықтарды қалыптастыру; 

 

- Білу қажет: жарнама қызыметінің жалпы незгіздері; сыртқы және 

ішкі нарықтарда жарнаманың формалары мен әдістері; заманауи 

нарық кезінде жарнама қызыметін ұйымдастырудың негізгі 
қағидалары, заманауи нарық кезінде жарнама қызыметінің 

концепциясы. 

 - - Интернеттегі жарнаманың мәселелері мен болашағы туралы 
білу қажет;  

- жеке сатулар негізінде маркетингтік коммуникация ережелерін 

жасау; оларды жүзеге асыра алуы қажет; жарнама қызыметінің 
үрдісін ұйымдастыра алу.  

Модуль 8. Қызмет кӛрсету саласында маркетингті басқару 



 

 

KM 3406 Қызмет маркетингі  

  3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттар:  

Маркетинг, Маркетингтік 
коммуникация  

 

2+1+0 

Пән сипаттамасы: Зерттелетін пән студенттерді нарық жағдайындағы 
кәсіпкерлік қызыметтің жаға экономикалық санаттарымен, қызымет маркетингін 

басқарудың жаңа әдістерімен таныстырады.   

Пән мақсаты – қызымет маркетингінің теориялық негіздерін мен түсініктік 
аппаратын зерттеу, сонымен қатар, фирма және компания қызыметінде қызымет 

маркетингін қолданудың практикалық қолдана білудің элеметтері және 

қағидаттарымен таныс болу.  
-  

Оқылатын пәннің міндеттері. Қойылған мақсаттардан пәннің  
міндеттері, келесідей сұрақтарды қарастыру мен жүйелеуден пайда 

болады:   

- Қызымет маркетингісінің теориялық негіздері мен 
концепциялары;  

- Маркетингтік орта және оны құраушылар;  

- Маркетингтік ақпарат жүйесі және маркетингтік зерттеулер;  
- Қызымет кӛрсету нарығында тұтынушылардың ӛзін-ӛзі ұстау 

теорияларының негізі;  

- Қызымет кӛрсету нарығын сегменттеудің әдістемелік 
негіздері және мақсаттық сеументті таңдау;  

- Маркетинг жүйесіндегі тауар саясаты.  

Модуль 9.  Маркетинг - менеджмент 

Log 3407 Логистика  

 3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттар:  
Маркетинг, Бизнесті 

ұйымдастыру  

2+1+0 

Пәнді берудің мақсаты логиятиканың мазмұны мен мәнін ғылым ретінде зерттеу, 
және олардың қызыметтерін, сонымен қатар, практикалық қызыметте концептуалды 

қолдану.   

Пәннің міндеттері:  

- заманауи экономикадағы логиятиканың орынын бағалау мен рӛлі;  

- негізгі түсініктермен, міндеттерімен, қағидаттарымен, кӛрсеткіштері мен негізгі 
категориялармен танысу;  

- логистикалық жүйелерді саралау машықтарына ие болу, олардың құраушыларын 

модельдеу және нарық субъектілерінің арасындағы байланыс, сонымен қатар, 
логистиканың қағидаттарын қолданудың экономикалық тиімділігін бағалау.  

- логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі 
білімдерін қалыптастыру;  

- тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге 
талаптарды қалыптастыру;  

- логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда 

оптимизациялау әдістеріне ие болу.  

3 курс / VI семестр 

Базалық кәсіби модульдер 

Модуль 6. Маркетингтегі талдау жүйесі 

SM 3403 Стратегиялық 

менеджмент 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер:  

Маркетинг, Стратегиялық 

маркетинг 
2+1+0    

 «Стратегиялық менеджмент» пәнінің мақсаты кәсіпорындар мен ұйымдарды 

стратегиялық басқару саласында магистранттарда базалық теориялық білімін және 

негізгі практикалық дағдыларын қалыптастыру.  

Курс міндеті: 

- Тұрақсыз, тез ӛзгеріс үстіндегі қоршаған орта шартында кәсіпорын немесе ұйымды 

стратегиялық басқару ерекшеліктері жайлы түсінік қалыптастыру; 
- Стратегиялық талдау негізінде кәсіпорынның миссиясы мен мақсатын құру 

ептілігін қалыптастыру. 

-  отандық және шет елдік зерттеушілердің нәтижесін сыни кӛзбен 

бағалап жалпылау; 

- болашағы мол бағытты анықтау;  
- зерттеу бағдарламасын құрастыру  

3.3 Жеке білім беру траекториялардың модулдері  (ЖББТ) 

ЖББТ 1 –«МАРКЕТИНГТІК КОММУНИКАЦИЯ» 

BMK  3501 Біріккен маркетингтік 

коммуникация 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: 
Маркетинг, Маркетингтік 

коммуникация 

2+1+0 

Пән маркетингтік коммуникациялардың кӛпсандық каналдарын 

(рекламалар, PR, стимулирования сбыта, тікелей маркетингті, жеке сатылым)  

және олардың ілгерілеу комплексіндегі интеграция әдісткрін қарастырады. 

Тыңдаушыларға интегралданған маркетингтік коммуникациялардың 
теориясы және тәжірибесі, компанияның орнын анықтай алуы және оның 

ұсынысы, коммуникациялардың    стратегиясын және тактикасын ӛңдеу, 

олардың коммуникативтік және экономикалық эффективтілігін бағалау 

- мерчендайзингтің бӛлшек сауда кәсіпорны тауарларын жылжыту 

жүйесіндегі орнын анықтап, біріктірілген маркетингтің коммуникацияларды 

қолдану бойынша біртұтас маркетинг бағдарламасын құра білу, сонымен 

қатар құралдарының тиімділігін бағалау әдістерін игеру;  
- коммуникациялық саясаттың негізгі құралдарының бірі ретінде 

жұртшылықпен байланыс ерекшелігін білу, негізгі түсініктерді, талдаудың 

практикалық қызмет тұрғысында жұртшылықпен байланыс принциптерін 



 

 

баяндалады.  
Пәнді игеру мақсаты: интегралданған маркетингтік 

коммуникациялар аумағындағы теориялық білімді және тәжірибелік 

дағдыларды қалыптастыру, ӛндіруге бағытталған және компанияны  алға 
басу негізкндегі эффективті шешімдерді және олардың ішкі орта 

факторлары және компанияның ішкі ресурстары есептеуімен енгізу. 

және нақты экономикалық жағдайды PR-кампания құру арқылы шешуді 
үйрету. 

PRMZ 3502  PR және маркетингтегі 

жылжыту  
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиттер:  
Маркетинг, Маркетингтік 

коммуникациялар 

2+1+0 

PR және маркетингтегі жылжытудың мақсаты: 

- Жаңа ӛнімнің жылжытылуы; 

- Жаңа нарықта компанияның маркетингтік тұжырымдамасын 

тұтынушылардың түсінуі мен танымалдылығын арттыру; 
- Демеушілік шараларды жүргізудің тиімділігін  

PR және маркетингтегі жылжытудың міндеттері: 
- Компанияның қоғаммен байланысын және компанияның 
маркетингтік коммуникациясының нәтижелерін бағалау; 

- Компанияның қызметін жағымды қабылдау және онымен сенімді 

қарым-қатынас орнату. 

- қоғаммен байланыстың маркетингтік коммуникацияның бір түрі ретіндегі 
ерекшелігін білу, қоғаммен байланыстың негізгі түсініктерін, қағидаларын 

білу,  PR-кампанияны жасаумен байланысты экономикалық жағдайларды 

талдау және  шешу. 
  

Mer 3503 
 

Мерчандайзинг 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

Маркетинг, Маркетингтік 
коммуникация 

2+1+0 

Мерчандайзинг – сату орнындағы сатып алушы мен тауар арасындағы 
байланыстырушы құралдар. 

Мерчендайзинг міндеттері: 
- тауардың орналасуы жайында сатып алушыны ақпараттандыру; 
- тауар мен бағасы жайында максималды түрде ақпарат беру: 

- белгілі бір тауарлар тобына арнайы назар аударту; 

- сатып алушыға осы жерде сауда жасауына нақты әсер ету. 

- мерчендайзинг әдістері мен тәсілдері жайында толыққанды мәліметтермен 
қамтамасыз ету; 

-  тауар топтамасы, тауардың орналасу ерекшелігі, сӛреге тауар қоюдың 

заңдылықтары жайында арнайы үйрену. 
 

TOSB 3504  

 
Тауар және ӛткізу 

саясатын басқару 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер:  

Маркетинг, Менеджмент 

2+1+0 

Фирманың тауарларын арнайы ӛткізу арналары арқылы тұтынушыға 

жеткізу; тауар ӛндіріс орнында дайын болғаннан бастап, соңғы тұтынушыға 

жеткенге дейінгі барлық әрекеттер жиынтығы. 

- тауардың сапасы, бағасы, қорабы, тауар ассортименті, тауардың саясаты 

жайында тауарлық және ӛткізу саясаттарын білу; 

- коммуникация құралдары мен бәсекелік артықшылықтарды ескере 
отырып, ӛткізу саясатын басқару; 

- тауарлық және ӛткізу саясатын жасаудың әдістерін жетік білу. 

 

TKS 3505 

 
Тауарлар және  

қызметтер сарабы 

2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер:  

Маркетинг, Қызмет 

маркетингі 
1+1+0 

«Тауар мен қызмет экспертизасы» пәнінің мақсаттары – классификацияны 

үйрену, заманауи ассортиментті білу, сақтау жүйелері, тауарды кодтау, 

экспертиза жасаудың жаңа әдістерін білу. 
Пәннің міндеттері. Экспертиза жасаудың тәсілдерін үйрету, тауар сапасы 

жайында жаңа тәсілдерді меңгерту. Тәжірибелік машықпен танысу. 

-  тауардың сапасы, бағасы, қорабы, тауар ассортименті, тауардың саясаты 

жайында тауарлық және ӛткізу саясаттарын білу; 

- коммуникация құралдары мен бәсекелік артықшылықтарды ескере 
отырып, ӛткізу саясатын басқару; 

- тауарлық және ӛткізу саясатын жасаудың әдістерін жетік білу. 

 

BS 3506 

 
Бәсекелік стратегия 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  
Маркетинг, Стратегиялық 

маркетинг 

2+1+0 

Курстың мақсаты – студенттерге бәсекелік стратегия жайында теориялық 

және практикалық білімді терең түрде беру; стратегия құру мен оны жүзеге 

асыру жайында маркетингтегі әдістерді жақсы меңгеру. 
Пәннің міндеті еркін стратегиялық шешім қабылдай алатын мықты 

мамандарды дайындап шығару.  

- бәсекелік анализді жасауда заманауи әдістерді білу. 

- белгілі  бір жағдайлар мен фирманың нарықтағы жағдайына байланысты 

нақты стратегияларды қабылдап үйрену. 

- тауардың ӛмірлік циклі, бәсекелестердің әрекеті, нарықтың 
конъюктурасын ескере отырып стратегиялық шешімдерді қабылдау. 

ЖББТ 2 –  «ҚЫЗМЕТ МАРКЕТИНГІ» 



 

 

KKSBMK 3501 
 

Қызмет кӛрсету 

саласындағы біріккен 

маркетингтік 

коммуникация 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

Маркетинг, Маркетингтік 
коммуникация 

2+1+0 

Курстың мақсаты студенттерге біріккен маркетингтік коммуникацияның 
стратегия құрудағы негізгі құрал екенін түсіндіру. 

Міндеттері:  

- компанияның, тауардың, брендтің ӛмірлік циклінде біріккен маркетингтік 
коммуникацияның маңыздылығын, бизнесті басқаруда кез келген сатыда 

қолдануға болатынын кӛрсету.  

- компанияны алға жылжытудың негізгі құралы ретінде біріккен 
коммуникацияның маңызды рӛл атқаратынын анықтау. 

- біріккен маркетингтік коммуникацияның кәсіпорында жүзеге асырылуын 

қадағалау. 
 

 KKSKB 3502 
 

Қызмет кӛрсету 

саласындағы қоғаммен 

байланыс 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер:  

Маркетинг, Маркетингтік 

коммуникация 
 

2+1+0 

Пәннің мақсаты қоғаммен байланыстың жылжытудың бір құралы 
екендігін айқындау. 

Пәннің міндеттері: 

Паблик рилейшнздің жылжытудың құралы екендігін нақтылау, бұқаралық 
ақпарат құралдары мен қоғаммен байланыстың қарым қатынасын 

қарастыру. 

- отандық және шетелдік PRдың даму тарихын оқу. 
- Қоғаммен байланыс жұмысының (пресс-релизов, новостных 

материалов и т.п.); 

- билікпен қарым қатынас жасаудың жолдарын қарастыру. 

BUM 3503 

 
Бейкоммерциялық 

ұйымдар маркетингі 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  

Маркетинг, Қызмет 
маркетингі 

2+1+0 

Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға бейкоммерциялық маркетинг 

жайында жалпы мағлұмат беру.  

 Курстың міндеттері:  

- пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу;  

- бейкоммерциялық ұйымдардағы қызметтегі маркетингтің ерекшелігі 

- - маркетинг қызметін ұйымдастыру 

- бейкоммерциялық ұйымдардың қызметін жетік білу. 

KIN 3504 
 

Қонақжайлылық 

индустриясының негізі 

3 кредит/ 5ECTS 

Пререквизиттер:  
Маркетинг, Қызмет 

маркетингі 

2+1+0 

 Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға Қонақжайлылық ӛндірісінің 
негізі жайында жалпы мағлұмат беру.  

Курстың міндеттері:  

- пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу;  
-  Қонақжайлылық ӛндірісінің негізі жайында отандық кәсіпорындардың 

ерекшелігі 

- Қонақжайлылық ӛндірісінде бұл пәннің алатын орны. 
- қонақжайлылық жайында әр елдің заңдарын, заңдылықтарын, құжаттары 

жайлы кеңінен танысу. 

- қонақ үйлер мен демалу жайларының қызметінде маркетингтің 
ерекшеліктері 

KК 3505 

 
Коммерциялық 

кәсіпкерлік 

2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер:  

Маркетинг, Қызмет 

маркетингі 
1+1+0 

 Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға коммерцилық кәсіпорын 

жайында жалпы мағлұмат беру және Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілерін білу.  

Курстың міндеттері:  
- пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу;  

-  заңнамалық жағдайлармен танысып, құқықтық реттеулерге мән беру. 

- кәсіпорындардың негізгі түрлері мен формаларымен танысу; 

- әр түрлі типтеріне қарай кәсіпорындардың құқығын білу; 

- түрлі шаруашылық түрлерін тіркеудің заңнамалық актілерін білу. 
 

IM 3506 

 
Инфрақұрылымдағы 

маркетинг 

3 кредит/ ECTS 
Пререквизиттер:  

Маркетинг, Қызмет 

маркетингі 
2+1+0 

Аймақтардың инфрақұрылым-дарын маркетингтік зерттеу арқылы нақты 

стратегиялық шешімдер қабылдау. 

Сол арқылы мемлекеттік қызметтің нақты бағытталуын қадағалау. Инфра 
құрылымдардың әрекеттеріндегі жариялылықты айқындау. 

Мемлекеттің инфрақұрылымды дамытудағы қызметінде маркетингті 

қолдануы. 

- аймақтың инфрақұрылымын анықтаудағы маркетингтік қызметтің 

ерекшелігі. 

- аймақтың инфрақұрылымын анықтаудағы маркетингтік зерттеудің 
ерекшелігі. 

- аймақтың инфрақұрылымын анықтаудағы маркетингтік стратегиялардың  

ерекшелігі. 

ЖББТ 3–  «САЛА МАРКЕТИНГI» 



 

 

ОM 3501 
 

Ӛнеркәсіптік маркетинг  

3 кредит/ 5ECTS 

Пререквизиттер:  

Маркетинг, Қызмет 
маркетингі 

2+1+0 

Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға ӛндірістік маркетинг жайында 
жалпы мағлұмат беру. Ӛндірістік маркетингтің қолданылуы. 

 Курстың міндеттері:  

- пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу;  
- еліміздегі кәсіпорындарда ӛндірістік маркетингтің ерекшелігі. 

 

Ӛндірістік маркетингті қолдану арқылы кризиске қарсы ӛлшемдерді 
жүргізуді білу. 

Ӛндірісте маркетингті ұйымдастырудың ерекшеліктерімен танысу. 

OPR 3502 
 

Organization public 

relations  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  
Маркетинг, Маркетингтік 

коммуникация 

2+1+0 

Қоғаммен байланыс курсының обьектісі қоғамда кәсіпорын мен қоғамды 
жалғастыратын, байланыстыратын жағдайларды айқындау. Кризиске қарсы 

бағдарламаларды жасауда қоғаммен байланыстың маңызы. 

 

- отандық және шетелдік PRдың даму тарихын оқу. 
- Қоғаммен байланыс жұмысының (пресс-релизов, новостных 

материалов и т.п.); 

- билікпен қарым қатынас жасаудың жолдарын қарастыру. 

BUM 3503 

 
Бейкоммерциялық 

ұйымдар маркетингі 

3 кредит/5  ECTS 

Пререквизиттер:  
Маркетинг, Қызмет 

маркетингі 

2+1+0 

Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға бейкоммерциялық маркетинг 

жайында жалпы мағлұмат беру.  

 Курстың міндеттері:  

- пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу;  
- бейкоммерциялық ұйымдардағы қызметтегі маркетингтің ерекшелігі. 

 

-маркетинг қызметін ұйымдастыру 

- бейкоммерциялық ұйымдардың қызметін жетік білу. 

KIN 3504 

 
Қонақжайлылық 

индустриясының 

негіздері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

Маркетинг, Қызмет 
маркетингі 

2+1+0 

 Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға Қонақжайлылық ӛндірісінің 

негізі жайында жалпы мағлұмат беру.  

Курстың міндеттері:  
- пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу;  

-  Қонақжайлылық ӛндірісінің негізі жайында отандық кәсіпорындардың 

ерекшелігі. 

 

- Қонақжайлылық ӛндірісінде бұл пәннің алатын орны. 

- қонақжайлылық жайында әр елдің заңдарын, заңдылықтарын, құжаттары 

жайлы кеңінен танысу. 
- қонақ үйлер мен демалу жайларының қызметінде маркетингтің 

ерекшеліктері 

Tau 3505 
 

Тауартану 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер:  

Маркетинг, Брендинг 
1+1+0 

Курстың мақсаты студенттерге тауартану жайында жалпы мағлұмат беру.  
 

Курстың міндеттері:  
- пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу;  
-  Тауартанудың әдістері мен тәсілдерімен танысу. 

 

- Тауарды айырудың әдістерін жетік білу. 
- Шикізат пен дайын ӛнім және жартылай фабрикаттарды ажырата 

білу. 

- Тауардың ерекшеліктерін айқындау. 

MT 3506 

 
Маркетингтік талдау 

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:  

Маркетинг, Стратегиялық 

маркетинг 
2+1+0 

Курстың мақсаты – маркетингтік талдаудың негізі мен мазмұнын зерттеу, 

фирманың нарықтағы бәсекелестік позициясына заманауи маркетингтік 
механизмнің әсерінің теориясы мен практикасын оқыту. 

Пәнді оқыту барысында теориялық білімдерді берумен қатар практикалық 

машықтарды қалыптастыруға да кӛп кӛңіл бӛлінеді. 
 

- тұтынушылардың талғамдарын оны қанағаттандыру мақсатымен зерттеу, 

сонымен қатар маркалар мен осы сегменттегі тауардың сыйымдылық 
деңгейін талдау жүргізу үшін сегменттеу мақсатында зерттеу; 

- тауар және сауда саясатын оңтайландыру, жарнама мен маркетингтік 

коммуникацияларды дамыту мен талдау. 
 

4 КУРС/ 7 семестр 

3.2.  Базалық кәсіби модульдер 

Модуль 8. Қызмет кӛрсету саласында маркетингті басқару 



 

 

MB 4401 Маркетингті басқару  

  3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттар:  

Маркетинг, Менеджмент 
 

2+1+0 

Маркетингті басқарудың мақсаты – тиімді пайда алу және нарықтағы 
субъект қызыметінің тиімділігі.  

1.     Маркетингті жоспарлау  

2.     маркетингтік стратегиялар мен маркетингтік бағдарламаларды ұйымдастыру, 
жүзеге асыру.  

3.     Маркетингтік қызыметті есепке алу және бақылау.  

4.     фирманың нарықтағы іс-әрекетін сарапшылық бақылау мен реттеу.  

- кәсіпорын қызыметінде маркетингтік басқаруды жүргізу білімі 
мен жүзеге асырудағы ерекшеліктерді түсіне білу, ол ӛзінде 

жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация және ӛндірістік, 

коммерциялық, қаржылық үрдістерін бақылау сұрақтарын құрайды;   
- маркетингтік жоспарлау мен кәсіпорынға контроллинг жүргізу 

білімі және тиімділік анықтамасы түсінігін игеру, сонымен қатар, 

маркетингтік шеімдерді экономикалық бағалау.       
-  қызымет маркетингін басқарудың ерекшеліктерін білу;  

- нақты практикалық міндеттерді шешуде теориялық жағдайларды, 

идеяларды және қызмет маркетингінің әдістерін қолдана білу;  

Модуль 9.  Маркетинг - менеджмент 

XM 4402 Халықаралық маркетинг  

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттар:  

Маркетинг, Стратегиялық 
маркетинг  

2+1+0 

     Берілген пәннің мақсаты – халықаралық маркетингтің негізгі түсініктерін 
қалыптастыру, сол саладағы міндеттер құрамы мен шешімдерін, халықаралық 

нарықтардағы маркетингтік құралдарды қолдану ерекшеліктерін кӛрсете отырып, 

осы қағидаттар мен әдістерді     отандық кәсіпорындардың  практикалық қызыметі 
мысалында қолдануға кӛмектесу.   

Пәннің негізгі міндеттері болып:  

   - халықаралық маркетингтік ортаны зерттеу;  
   - халықаралық маркетингтегі маркетинг-микс жиынтығын зерттеу мен қарастыру.   

 

- халықаралық дәрежеде логистикалық жүйені ұйымдастырудың 
теориялық білімін қамтамасыз ету;  

-  халықаралық маркетингтің ерекшеліктерін, халықаралық бизнес 

ортада талдауларға негізделген және сыртқы нарықтарға шығу 
мүмкіндіктері бар ұйымның маркетингтік басқару ерекшеліктерін 

білу.    

ЖББТ 1 –«МАРКЕТИНГТІК КОММУНИКАЦИЯ» 

OTB 4501 

 
Ӛнеркәсіптік тауарлар 

брендингі 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер:  

Маркетинг, Брендинг 

2+1+0 

Брендинг тұтынушының есінде тауар жайлы эмоционалдық және белгілік 

ақпарат қалдыратын, түрлі құралдар мен әдістердің жиынтығынан құралған пәннің 

аты. 
1. Ӛнеркәсіп тауарлары нарығында қызмет маркетингінің ерекшелігі (нақты бір 

қызмет түрі: консалтинг, білім беру және т.б.) 

2. Ӛнеркәсіп тауарлары нарығындағы брендинг 
3. Мақсатты сегментті таңдаудағы критерийлер мен әдістер 

4. Инновациялық мүмкіндіктердің қайнар кӛздері 

5. В2В нарығындағы фирмалардың бағалық стратегиялары мен бағалық саясаты. 

- белгілі бір тауарға байланысты ӛнеркәсіптік тауарлар 

нарығындағы брендингтің саясатын білу; 

-бренд-коммуникацияға байланысты бренд жасаудың әдіс пен 
тәсілдерін жетік білу; 

- отандық брендтерді жетілдіру үшін брендтік жоспарларды білу. 

TTB 4502 
 

Тұтыну тауарлары 

брендингі 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  
Маркетинг, Брендинг 

2+1+0 

Пән мақсаты: 

-тұтыну тауарлары брендингі саласында нақты білімдер беру және тәсілдерін 

үйрету,  

-  студентке бренд жайлы ғылыми тұжырым беру және нарықта бренд жасаудың 
тәжірибелік жақтарымен танысу.  

Пәннің міндеттері: 

- тұтыну тауарлары брендингінің негізі мен құрылымын үйрету;  

- бренд талдау жасау;  

- бренд жасау кезіндегі және жүзеге асырудағы түрлі негіздер мен құрылымдар 
талдауы. 

-  белгілі бір тауарға байланысты тұтыну тауарлар нарығындағы 
брендингтің саясатын білу; 

-  бренд-коммуникацияға байланысты бренд жасаудың әдіс пен 

тәсілдерін жетік білу; 
- отандық брендтерді жетілдіру үшін брендтік жоспарларды білу. 



 

 

OSB 4503 
 

Ӛнімнің сапасын басқару 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

Маркетинг,   Тауарлық 
және ӛткізу саясатын 

басқару 

2+1+0 

Пәннің мақсаты  кәсіпорынның бүкіл ӛнімдерінің сапасы жайында барлық 
ақпараттармен танысу, ғылыми және тәжірибелік негіздерін білу. 

Пәннің міндеттері: 

– тауарды сапалы ӛндіру мен сапасын басқару жайында теориялық біліммен 
сусындау; 

– тауарды сапалы жасау мен сапасын басқару жайында жүйелік басқаруды 

білу; 
– тауардың сапасын басқарудағы статистикалық әдістің тәсілдерін білу; 

 

тауардың сапасы, бағасы, қорабы, тауар ассортименті, тауардың 
саясаты жайында тауарлық және ӛткізу саясаттарын білу; 

- коммуникация құралдары мен бәсекелік артықшылықтарды ескере 

отырып, ӛткізу саясатын басқару; 
- тауарлық және ӛткізу саясатын жасаудың әдістерін жетік білу. 

IM 4504 

 
Инновациондық 

маркетинг  

2 кредит/ 3ECTS 
Пререквизиттер:  

Маркетинг, Стратегиялық 

маркетинг 
 

1+1+0 

Пәннің мақсаты маркетинг және коммерция саласындағы бизнес 

технологияларды меңгерту. 

- тауартану, логистика, маркетинг саласында студенттерді инновациялық 
білімге дайындау. 

- маркетинг және коммерция саласында бизнес жобаларды басқарудың қыр 

сырын білу. 
Пәннің міндеттері:   

- инновациялық ортада маркетингтің негізгі базалық теориялық негіздерімен танысу; 

- кәсіпорында инновациялық жобаларды жүзеге асыру жайында негізгі білімді алу. 
 

- фирмаларда инновациялық қызметті жүзеге асыру ерекшеліктерін 

білу;  

- инновациялық ӛнімдерге қатысты стратегиялық шешімдер 
шығару, нарықта оның тиімділігін есептеу жолдарын білу. 

EM 4505 

 
Event – маркетинг  

3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиттер:  
Маркетинг, Маркетингтік 

коммуникация 

2+1+0 

Пәннің мақсаты компанияның коммуникациялық қызметінде жағдайлық 

маркетингтің алатын орнын негіздеу. 

Пәннің міндеті компанияда жағдайлық маркетингтің қызметінің  
маркетингтік қызметке қалай әсер ететіндігін тексеру. 

 

 Маркетингтік коммуникация-дағы жағдайлық маркетингтің 

қызметі. 

 Коммуникация құралы ретінде жағдайлық маркетингтің 

мақсаты мен міндеті. 

 Жағдайлық маркетингті ұйымдастыру, жүзеге асыру, 

құрылымын байыптау. 

 Жағдайлық маркетингке байланысты зерттеу жүргізу. 
 

ЖББТ 2 –  «ҚЫЗМЕТ МАРКЕТИНГІ»  

BM 4501 
 

Banking Marketing 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

Маркетинг, қызмет 
маркетингі 

2+1+0 

Курстың обьектісі банк секторындағы маркетингтің атқаратын маңызды 
қызметін, банк жүйесінің жұмыс деңгейін арттырудағы қызметімен танысу. 

 

- банк секторындағы маркетингтің ерекшелігі. 
 - банк секторындағы маркетингтің қызметі, тәсілдері, 

жұмыс істеу ерекшелігі 

SUM 4502 
 

Сауда ұйымдарының 

маркетингі 

3 кредит/ 5ECTS 

Пререквизиттер:  
Маркетинг, Қызмет 

маркетингі 

2+1+0 

Мақсаты: саудада маркетингтің әрекеттері, сауда ұйымдарының халықаралық және 
ел ішіндегі қызметтерін ұйымдастырудағы маркетинг қызметтері 

Міндеттері:  

- сату орнындағы маркетинг қызметтерімен танысу. 
- сатудың барлық тәсілдерімен танысу. 

 

- маркетинг қызметін ұйымдастыру 
- сату технологиясын оқып меңгеру. 



 

 

TM 4503 
 

Туристтік маркетинг 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизитытер:  

Маркетинг, Қызмет 
маркетингі 

 

2+1+0 

Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға туристтік марктинг жайында жалпы 
мағлұмат беру. Отандық туризм жайында, туристтік фирмалардың қызметімен 

танысу. 

Курстың міндеттері:  
- пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу;  

-  Туристтік маркетинг жайында отандық кәсіпорындардың ерекшелігін білу. 

- шетелдік туризм мен отандық туризмнің айырмашылықтары мен сіңісу 
мүмкіндіктері. 

- туристтік кәсіпорынды басқаруда маркетингтің алатын орны;  
- туризмде қоғамдық мәдениеттік қызметінде маркетингтің қызметі 

мен түрлерін білу; 

- маркетинг-микс концепциясын білу;  
- қонақжайлылық және туризм саласындағы маркетингтік зерттеу 

жұмыстарымен танысу. 

- Туризмді дамытуда маркетингтің құралдарымен танысу. 
. 

IM 4504 

 
Инновациядағы 

маркетинг 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер:  

Маркетинг, Стратегиялық 
маркетинг 

1+1+0 

Курстың мақсаты инновациядағы маркетингтің қызметі жайлы толық ақпаратпен 

танысу.  

Курстың міндеттері:  
- пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу;  

-  инновацияның даму деңгейінде отандық кәсіпорындардың ерекшелігі 

- белгілі  бір жағдайлар мен фирманың нарықтағы жағдайына 

байланысты нақты стратегияларды қабылдап үйрену. 
- инновациялық тауардың ӛмірлік циклі, бәсекелестердің әрекеті, 

нарықтың конъюктурасын ескере отырып стратегиялық шешімдерді 

қабылдау. 

KNT 4505 

 
Қызмет нарығын талдау 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер:  

Маркетинг, Қызмет 

маркетингі 
2+1+0 

 Курстың мақсаты бүкіл нарықтардың қызметі, әлемдік қызмет нарықтары, 

әлемдік қызмет нарықтарының даму деңгейлері, отандық нарықтардың қызметі 
жайында толыққанды мағлұмат алу. 

 

- қызмет нарықтарының типтерін білу. 

- қызмет нарықтарында жүргізілетін зерттеу түрлерін білу. 
- қызмет нарықтарындағы стратегиялық шешімдермен танысу.  

ЖББТ 3–  «САЛА МАРКЕТИНГI»  

BM 4501 

 
Банктік маркетинг 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер:  

Маркетинг, қызмет 

маркетингі 

2+1+0 

Курстың обьектісі банк секторындағы маркетингтің атқаратын маңызды қызметін, 

банк жүйесінің жұмыс деңгейін арттырудағы қызметімен танысу. 
Еліміздің екінші деңгейлі банктеріндегі маркетингтің тиімді қолданылуының 

мысалдары. 

  

- банк секторындағы маркетингтің ерекшелігі. 

 - банк секторындағы маркетингтің қызметі, тәсілдері, 
жұмыс істеу ерекшелігі 

- маркетинг құралдарының банк ӛнімдерін жылжытудағы 

ерекшеліктері 

Agr 4501 
 

Агромаркетинг 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

Маркетинг, Ӛндірістік 
маркетинг 

2+1+0 

 Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға коммерцилық кәсіпорын жайында 
жалпы мағлұмат беру және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін білу.  

Курстың міндеттері:  
- пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу;  
-  заңнамалық жағдайлармен танысып, құқықтық реттеулерге мән беру. 

 

- агромаркетинг секторындағы маркетингтің ерекшелігі. 
 - агромаркетингтің қызметі, тәсілдері, жұмыс істеу 

ерекшелігі 

- агромаркетингті жылжытудағы маркетинг ерекшеліктері 

TM 4503 

 
Туристік маркетинг 

3 кредит/ ECTS 
Пререквизитытер:  

Маркетинг, Қызмет 

маркетингі 

 

2+1+0 

Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға туристтік марктинг жайында жалпы 

мағлұмат беру. Отандық туризм жайында, туристтік фирмалардың қызметімен 
танысу. 

Курстың міндеттері:  
- пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу;  

-  Туристтік маркетинг жайында отандық кәсіпорындардың ерекшелігін білу. 

- шетелдік туризм мен отандық туризмнің айырмашылықтары мен сіңісу 

мүмкіндіктері. 

- туристтік кәсіпорынды басқаруда маркетингтің алатын орны;  

- туризмде қоғамдық мәдениеттік қызметінде маркетингтің қызметі 
мен түрлерін білу; 

- маркетинг-микс концепциясын білу;  

- қонақжайлылық және туризм саласындағы маркетингтік зерттеу 

жұмыстарымен танысу. 

- Туризмді дамытуда маркетингтің құралдарымен танысу. 

 



 

 

Mac 4504 
 

Макромаркетинг  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер:  

Маркетинг, Стратегиялық 
маркетинг 

 

1+1+0 

 «Макроркетинг» пәні компанияның маркетингтік қызметінің түрлері 
мен заманауи тұжырымдамаларын зерттейді, макродеңгейдегі маркетологтың 

жауапкершілігін анықтайды. Макромаркетингтің мақсаттарын белгілеу механизмі 

мен олардың жүзеге асырылуы қарастырылады. Сегменттеумен, жайғастырумен, 
ассортиментті басқару мен бағаны құруға қатысты маркетингтік шешімдерге баса 

назар аударылады. 

- нарық тартымдылығы мен іскерлік белсенділікті бағалай білу, 
нарықты зерттеу мен болжау әдістері мен құралдарын 

макродеңгейдегі маркетингтің мақсаттары мен ерекшеліктеріне 

қатысты трансформациялау; 
- сыртқы және ішкі ортаны, мүмкіндіктер мен болашақты талдау 

мен бағалау негізінде ӛз бетімен шешім қабылдай білу. 

 

TSB 4505 

 
Тауар саясатын басқару 

3 кредит/ ECTS 

Пререквизиттер:  
Маркетинг, Тауар және 

ӛткізу саясатын басқару 

2+1+0 

Пәннің мақсаты: 

 Студенттерді тауар саясатының жекелеген аспектілері мен құралдарын оқыту; 

 Тауар саясатының базалық білімін қалыптастыру және тауар саясатының 
компанияның қызметінде алатын  рӛлін түсіну 

 

-компанияның тауар саясатын басқару туралы білім алу; 

-тауар саясаты жайлы білу; 

- тауар және ӛткізу саясатының ӛзара байланысын талдай білу; 
-тауар саясатын қалыптастыруда бинестің қатынасын анықтай білу. 



 

 

 

5В050700 Менеджмент     мамандығы 

Кодтары  Пәннің аты, кредит 

саны,  пререквизиттер 

Курсың қысқаша мазмұны, мақсаты, есебі Құзыреттілігі (Оқу нәтижесі) 

1 2 3 4 

KT 1101 Қазақстан тарихы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:жоқ 
2+1+0 

Модульдың мақсаты: мемлекетiң тарихы және бағытталған туудың процесi, 

қалыптасуды зерттеуге Қазақстан Республикасының құқығы және мемлекеттiң 

дамуымен құқығына бағытталған. Қорытынды және негiзделген дәл айғақтарды 

талдаудағы осы ғылымын пiкiрi және Қазақстанның ӛмiрiнiң мемлекеттiк-

Бiлiм: Қазақ Ордасының тiршiлiк әрекетiнiң әр түрлi жақтары ресми 

құжаттарда , шетел және жергiлiктi бақылаушылардың әр түрлi жазбаша 

кӛздерiнде, халық ӛнері шығармаларында  ие болды. Ресейлiк империяны 

шеттiк отаршылдығының мерзiмiдік шетте мемлекеттiк құрылыс және 



 

 

құқықтының жүзеге асатындай тұрған оқиғаларына негізделген. Қазақстан  

құқығы және мемлекеттік ғылымның орны мен рӛлі және оның пайда болуы 

олардың бүгiнгi күнге дейiнгі оқиғалары мемлекеттiк-құқықтарды зерттеудің 

тарихи тәсiлiн ӛткiзуге болатындығы анықталды. Мемлекеттiк-құқықты 

эволюцияның объективтi  жүйелік  кӛрiнiсiн қалпына келтiредi, оны қисынды 

қайта жасайды және ҚР-ның аймағындағы қалыптасқан және келешекте 

қалыптасатын мекемелер мен институттарды қайта қалпына келтіреді. 

Протоқазақтық және құқықтық жүйелер олардың белгiлерін,орта ғасырлық 

мемлекеттердің  династиялық тарихнамаларын жергiлiктi бақылаушылармен, 

шетелдiк саяхатшылармен  құрастырушылар зерттедi. 

 

құқықтық қатынасты анықтайтын  және объективтiктiң әр түрлi 

дәрежесiмен суреттейтiн әр түрлi мiнездiк кӛп еңбектерi пайда болды. 

Қазақстанда ұлттық мемлекеттiктi мәселе кеңес ӛкiметi жағдайда таптық 

және партиялық позициясы бар арнаулы ғылыми мекемелерде зерттелдi.  

Білу қазiргi жағдайларда мемлекеттiң тарихын бiлу және республиканың  

құқығын зерттеу, мемлекет тарихынның нақты суреттiң қайта жасау , 

елдiң құқығын қайта қалыптастыру мақсаттарындағы тәжiрибе және бұл 

бағытта қорытылған ғылыми-зерттеу біліміне сүйене отырып жүзеге 

асыру. 

KBK(O)T1102 Кәсіби бағдарлы қазақ 

(орыс) тілі 

 3 кредит/   5  ECTS 

Пререквизиттер:жоқ 

0+3+0 

Модуль мақсаты: Жиі қолданыстағы сӛздер мен сӛз тіркестерінің лексикалық 

минимумын кеңейту,грамматикалық пішіндерін меңгеру және құрылымдық 

деңгейде сӛздерді қолдана білу. Лексикалық және терминологиялық 

минимумды мамандық бойынша меңгеру. Сӛйлеу қызметінің әртүрлі 

құрылысын жасау: әңгіме,сипаттама, деректеме. Грамматикалық пішіндер және 

коммуникатив құрылымы, функционалдық аспектілер. Қайта жасауға 

бейімделген және оңай прагматикалық мәтіндерді шығару, диалогиялық және 

монологикалық, ауызша және жазбаша түрі, тақырыптық, әлеуметтік-

тұрмыстық үшін кәсіби ортада сӛйлеу қызметінің әртүрлі түрлеріне: айту, 

аудирование, оқу, хат қалдыру. 

 

Білімі: оқу кәсіби сӛзді дамыту:а)  бiлу ӛндiру және мамандық бойымен 

оқу, тыңдау, әдебиеттiң конспект жасауының дағдыларына иелік 

ету;б)ғылыми оқу мәтіндерін құрастыру, оқулықтағы және дәрістегі 

мәтін текстіне жақын, диалог пен монологтардың оқу тақырыптарына; 

в)сӛздердің негізгі функционалды мағыналы түрлеріне үйрету: монолог-

сипаттама, монолог-баяндама, монолог-пікір, диалог-сұхбат, диалог- 

пікірсайыс.   

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Кәсіби-ғылыми тілді дамыту:белсенділік, жинақталған, дағдыларын 

кӛлемді қалыптастыру және кәсіби-ғылыми сӛзді аймағында істей алу. 

Білуі тиіс ғылыми-кәсіби сӛйлеуді дамыту: ғылыми-кәсіби дағдыларын 

белсенді және жалпыламалы қалыптастыру. 

KBSh1103 Кәсіби бағдарлы шетел 

тілі 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:жоқ 

0+2+1 

Модуль мақсаты: Зерттелетін шетел тілдерінің фонетикалық, орфографиялық, 

лексикалық, грамматикалық үлгісін  білу. Фонетика: айтушы және шетел тілінің 

ритм-интонациялық ерекшелігі, рецепция және сӛздің дыбыстық жүйесін 

репродукциялау. Орфография: тілдің дыбыс-әріптік жүйесі, негізгі 

орфографиялық ережелері.   Лексика: сӛзжасам үлгілері, негізгі тілдің 

лексикалық минимум кӛлемі 2500 бірлік,  сонымен бірге  термин, тиесілі 

мамандықтардың пішіні; қолданылуына байланысты лексика 

дифференциациясы.  

 

Білімі: грамматикалық игеру:  зат есім, сын есім, үстеу, етістік, артикл, 

есімдік, демеулік, жай және күрделі сӛйлемдердің құрылымы, 

сӛзжасамның негізгі үлгісі - негізгі сӛз таптары.  Оқу: таныстыру, 

іздестіру, зерттелетін және кӛріп оқудың дағдыларын қалыптастыру. 

Айту: зерттелетін тақырыптың диалогтық және монологтық сойлеу 

дағдысы. Хат: ой пікірлердің мазмұнының біртіндеп даму дағдысы, 

сонымен бірге шығарма жазуда, жеке хаттар және іскер мінездегі 

ақпарат. 

Білуі тиіс мамандық бойынша мәтіндерді тілдік нормаларға сәйкес ана 

тіліне аудара білу. Дыбысын жазу: хабараламаларды тұрмыстық, 

ақпараттық және кәсіби түрінде естіп қабылдау. 



 

 

ЕМ 1301 Экономикадағы 
математика 

ЖОО – дағы математика пәнін экономикалық мамандықтар бойынша 

студенттерге оқытудағы мақсат-  математикалық аппараттың негіздерімен 

экономикалық қағидалық және практикалық шешімдерінің мақсатымен 

таныстыру;  математикалық тапсырмаларды әдебиеттер арқылы ӛздігінен-ӛзі 

тансуға орындауға баулу ; логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін 

дамытады;  математикалық мәдениеттің ортақ деңгейін жоғарылатады;  

экономикалық тапсырмаларды математикалық  тілде орындауға,қолданбалы 

сұрақтарды зерттеп математикалық әдістер арқылы шешеуге дағдылануды 

үйрету. 

Пәннің  мақсаты математикалық білімді жүйелі 

құрылымдау,дағдылары мен экономикалық математика әдістерін игереді;  

бакалаврдағы менеджменттің бірден -бір негізгі  идеясын дайындауда 

экономикалық математикалық моделдеу үрдісін қолдану және басқару. 

 

Пәнді оқу нәтижесінде білуі тиіс:  

математиканың қазіргі әлемдегі,дүниежүзілік мәдениет пен 

тарихтағы орыны мен рӛлін білу тиіс;математикалық символдар мен 

математикалық элементтер арасындағы сандық және сапалық 

қатнастарын білуі тиіс. 

аналитикалық геометрия түсінігімен әдістерін қолдану, 

сызықтық алгебраны, математикалық анализ және теориялық 

әдістемесінің математикалық моделдеудің ұйымдық-басқару мәселелерін 

бизнестік үрдісте кәсіби негізде қолдану.   

Сызықты экономикалық үрдістердің негізгі методологиялық моделдуін 

игереді;  сызықтық алгебраның математикалық анализ және теориялық 

әдістемесін экономикалық-математикалық моделдің алгебралық 

дағдыларын басқаруды игереді.   

 

1 МОДУЛЬ  Экономикаға кіріспе 

ЕК1402 Экономика қағидалары 

3 кредит/  ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Курстың мақсаты студентті заманауи экономикалық ӛмірдің барлық 

жақтарын білуге, бақыланып отырған әлеуметті кэкономикалық қарым-

қатынастың мазмұнын тереңінен түсіну үшін дұрыс мәлімет алуға үйрету. 

Курстың мазмұнына заманауи экономикалық қарым қатынастарды 

қалыптастыратын барлық үрдістерді зерттеу енеді 

Экономикалық талдаудың бастапқы машықтарына ие болу, заманауи 

экономикадағы мәселелер мен құбылыстарды, үрдістер мен 

жағдайларды талдау қабілеті. 

ЕІТ 1403 Экономикалық ілімдер 

тарихы 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Курстың мақсаты болып студенттерде ғылыми дүниетанымдылықты 

қалыптастыру, экономика саласында болашақ мамандарды даярлау, жаңа 
экономикалық ойлау мен мәдениетті тәрбиелеу, таным үрдісінің нақты қарама-

қайшылықтарын анықтау мен оларды шешу жолдарын таба білуге үйрету 

табылады. 
Пәннің міндеті – студентті экономикалық теория туралы білімін 

тереңдету мақсатында әр түрлі кезеңдегі экономикалық ілімдердің мазмұнымен 

таныстыру.  
 

-  экономикалық талдаудың бастапқы машықтарына ие болу, заманауи 

экономикадағы мәселелер мен құбылыстарды, үрдістер мен 

жағдайларды талдау қабілеті. 

- қоғамның экономикалық ӛміріне бағдарлану, экономикалық талдаудың 

әр түрлі әдістерін пайдалану, ӛз бетімен талдау жасау және дұрыс 

қорытындылар жасау; 

- машықтар: экономикалық мектептер туралы, экономикалық жағдай, 

қазіргі кездегі экономиканың даму қарқынын білу. 

 

1 курс /2 семестр 

Модуль 1. Экономикаға кіріспе 

Mic1401 Микроэкономика 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер:  Экономика 

қағидалары, Экономикалық 
ілімдер тарихы 

 

1+1+0 

Микроэкономиканың негізгі мақсаты  студенттерге экономиканың үй 

шаруашылығы, фирма, сала деңгейінде қызмет ету механизмін түсіну үшін 

қажетті білімдерді беру, сонымен қатар жүргізілініп жатқан мемлекеттік 

саясаттың салдарларын талдау. 

Пәннің міндеттері  - студенттердің теориялық білім алу мен оларды 

экономиканың практикалық мәселелерінде пайдалану. 

 

- Микродеңгейдегі заманауи экономикалық ӛмірді ұйымдастырудың 
негізгі қағидаларын, экономикалық дамудың заңдылықтарын түсіну; 

- экономикалық талдаудың бастапқы машықтарына ие болу, заманауи 

экономикадағы мәселелер мен құбылыстарды, үрдістер мен 
жағдайларды талдау қабілеті. 



 

 

Модуль 2. Менеджмент және маркетинг 

Men 1402 Менеджмент 
3 кредит/2 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Курстың мақсаты – студенттерді ұйымдарды, кәсіпорындарды, фирмаларды 

тиімді басқаруға негіз құратын ережелермен, тиімді шешімдерге әсер ететін 

факторлармен, басқарудың конуептуалты бағыттармен таныстыру.  

Пәнді оқу талаптары:  түрлі ұйымдардың жоспарлау, ұйымдастыру, 

ынталандыру, бақылау туралы практикалық мәселелерді шешуге қажетті жаңа 

басқарушылық  ойлау қабілетін қалыптастыру.  

Бұл курста ұйым қоршаған орта; басқару функциялары; байланыстыратын 

үдерістер; топтық қозғалыс және жетекшiлiк; ұйымда адам негізгі сұрақтар 

ретінде қарастырылады. 

Дисциплинаны  оқып бітірген соң студент   

білу керек: басқарудың заманауи теориларын мен олардың даму 

тенденцияларын  

игеру керек: әртүрлі ұйымдастыру-құқықтық формалы ұйымдарда  

басқарушылық, коммерциялық жұмысты жүргізу  

еңбекті ғылыми ұйымдастыру әдістерін, ақпаратты қолдану әдістерін 

қолдана білу.  

Mar 1403 Маркетинг 

3 кредит/2 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік 

қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби 

жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, 

ӛндірілген ӛнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен 

байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға кӛп кӛңіл бӛлінеді.  

Курстың мақсаты–маркетингтің теориялық негіздері мен 

категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі маркетингті 

пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. 

 

-  кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, 

сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының 

тиімділігін анықтай білу. - маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді 

жинақтау, талдау, ӛңдеу және қорытынды жасай білу, зерттеу және 

талдау;- маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, 

Интернет пен шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат 

кӛздерінен алынған маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді 

талдау әрі игеру. 

GB 1404 

 

Мемлекет және бизнес 

3 кредит/2 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

 

Пәннің мақсаты студенттің мемлекет пен бизнестің ӛзара қарым-қатынасы 

мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білуі мен соның негізінде осы қарым-

қатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістер мен 

құралдарды таңдай білуінде болып отыр. 

Бұл міндеттердің күрделілігі мен сипаты мемлекеттің экономикалық 

саясатының бағытталуы мен оның жүзеге асыру әдісін анықтауға байланысты. 

 

- кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін 

пайдалана білу; 

- экономикалық ӛсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның 

қалыптасуында мемлекеттің рӛлін білу; - экономиканың әр түрлі 

салаларында бизнестің даму жағдайларын білу; 

- Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын 

білу; - мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық 

негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу. 

 

Модуль 5. Экономикадағы сандық бағалау 

Sta  1405 

Статистика 

3 кредит/2 
Пререквизиттер: 

жоқ  

2+1+0 

Курс мақсаты–статистикалық әдіснаманы түсіну: жалпы принциптері, 

жинау әдістері, ӛңдеу, тексеру, талдау және мемлекеттік, жергілікті басқару 

деңгейінде, әрі кәсіпорын деңгейінде шешім қабылдау үшін статистикалық 

ақпаратты болжау  

Пәннің міндеттері: 

- қоғамдық ӛмірдегі статистикалық зерттеу әдісінің қаншалықты маңызды 

екеніне заманауи кӛзқарас құру;- спецификалық түсіну аппаратын құру; 

- мәні мен қолдануына байланысты статистикалық шамалардың 

классификацияларын баяндау 

. 

- Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі экономикалық 

бағдарламалардың негізгі жалпы ерекшеліктерін түсіну, талдай білу;  

- қазіргі заңнаманы білу және талаптарын орындау; 

-  Қазақстан мен шет елдерде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық 

процесстерде және қоршаған ортадан хабардар болу. 

Модуль 7.  Бизнес-менеджмент және қызметкерлерді басқару 



 

 

OB 1406 Бизнесті ұйымдастыру  
3 кредит/2 

Пререквизиттер: 

жоқ  
2+1+0 

 

Мақсат: студенттерде кәсіпкерлік әрекетті  ұйымдастыру технологиясы туралы 

жүйелік, біртұтас түсінікті қалыптастыру, заманауи экономикада бизнесті 

ұйымдастыруға қажетті білімді игеру. 

Міндеттер:  бизнесті ұйымдастырудың заннамасын; бизнестің ұйымдастыру-

құқықтық формаларының еркшкліктерін; ӛз ісін құру жағдайларын, 

қағидаларын және кезендерін, бизнесті мемлекеттік реттеу негізгі аспектілерін 

жан-жақты қарастыру.  

Қысқаша мазмұны:   бизнестің  ұйымдастыру-құқықтық  негіздері,  бизнестің 

инфрақұрылымы.  

Фирманың әрекеті кәсіпкерлік әрекеттің негізгі субъектісі ретінде, фирманың 

ресурстарын пайдалану тиімділігі, фирманың әрекетін биснесжоспарлау, 

бизнесті мемлекеттік реттеу, фирманың әрекеттін халықаралық деңгейде 

ұйымдастыру ерекшеліктері.  

Бизнесті ұйымдастырудың заннамасын; бизнестің ұйымдастыру-

құқықтық формаларының еркшкліктерін; ӛз ісін құру жағдайларын, 

қағидаларын және кезендерін, бизнесті мемлекеттік реттеу негізгі 

аспектілерін білу керек: 

Теориялық және практикалық ақпаратты жинақтауды, ӛндеуді, 

талдауды;  нақты практикалық жағдайларды ӛзбетінше талдауды игеру 

керек: 

Кәсіпорынның  Жарғысын, фирманы құру құжаттарын жасау 

дағдыларын меңгеру керек, келісімшарттарды, бизнес жоспардың 

бӛлімдерін жасауды игеру керек.  

 

 

 

PMK 2201 Тұлғааралық 

коммуникациялық 
психология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  
1+1+0 

 

Модуль мақсаты: тұлға аралық коммуникация - бұл кӛзбе-кӛз болған немесе аз 

топ арасында үйреншiктi емес әрекеттесу. Бiз тұлға аралық коммуникациялық 

процесiнде ӛз сезiмдерiмен сӛйлесiп, тыңдап, жауап берiп, бӛлiсемiз және 

қатынасты қалыптастырамыз.  

 

Бiлiм: тұлға аралық коммуникацияның талдауы - бұл талдау жағдайда 

және ұсыныс, идея, бiлiм, кӛңiлдiң құрал-жабдықтары неткен кӛмегiмен, 

яғни бiр субъектiнiң жеке тәжiрибесi аз-кем басқа дәл түсiнiлген де 

ауыстыра алады. Зерттеудiң есебiмен нақ сол әр түрлi алғышарттар және 

(немесе, керiсiнше, киындаған жетiспеушi) табысты коммуникацияның 

жағдайын iздеп табу және жазбада болады. 

TPP 2202 Теориялық және қолданбалы 

саясаттану 

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Модуль мақсаты: тұлға және қоғам үшiн саясаттың ұлттар, кластар және 

мемлекеттер арасында тұлға мен қоғам үшін 

саясат маңызы және саясат мәнінің табиғатын оқу; тұлға,қоғам және мемлекет 
арасында;  Теориялық политология бірнеше заңдылықтарды анықтап зерттейдi: 

Теориялық политология заңдылықтардың қатарын анықтап зерттейдi:  

а ) әлеуметтік субъектiлердiң әлеуметтiк қызығушылықтарының пайда болу 

заңдылықатры, қызмет етуі және дамуы олардың экономикалық және басқада 

әлеуметтік қызығушылықтары арасындағы байланыс.   
б)  мемлекеттің және саяси биліктің мазмұны мен ӛзгеруінің пайда болу 

заңдылықтары. 

в) саяси процестердің, саяси қатынастардың және саяси қызметтердің 
заңдылықтары мен  

г ) әлеуметтік құбылыстарды білу тәсілдері, рационалды және пропорционалды 

қатынасы. 

Бiлiмі: саяси мәселелердiң бӛлiндiлерi, саяси ахуалға қоғам ашылмалы-

жабылмалы осы нақтылы кезең талдансын, қоғамның саяси ӛмiрiнiң 

ӛзектi жаттығу есептерiнiң конструктивтiк шешiмiне мүмкiндiк 

туғызады, ағымдағы саяси мәселелер және жанжалдарды шешiмде саяси 

оқиғалардың қатысушыларына жаттығу кеңестерi және кепiлдеменi 

ӛндiрiп ұсынады. Жаттығу кепiлдемелерiн ғылыми талдау және ӛндiру 

салалардағы қолданбалы политологияда  жүзеге асырылады: 

 - саяси жанжалдарды реттеу және жетiстiк (келiсiм ) әлеуметтiк 

консенсус қажеттi;  

- ұйым және сайлау серiктестiктерiнiң ӛткiзуi; 

 - жұртшылық пiкiрiнiң қалыптастыруы және БАҚ қолдану.  

ELSU 2203 Жеке және әлеуметтiк 
жетiстiк этикасы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  
1+1+0 

 

Модуль мақсаты: әлеуметтiк кеңiстiктегі дара жетiстiк; «әлеуметтiк кеңiстiкте» 
сыпайы үстемділіктің мәселесi және табыстылық, әдiлдiк, бостандық, қоғамдық 

қауiпсiздiк, экономикалық тиiмдiлiк әлеуцметтік сюжеттің айнымас бір бӛлігі 

қарастырылады.  

Білімі: Кәсіби қызметін әлеуметтік жағынан іске асырып және 
шығармашылығы жӛнінде, кәсіпқой атануына, адамның тіршілік әрекеті 

акме-формдағы феноменологиясын талдау, сипаттау, ортаға дәлдігі 

болғандықтан акмеологияның онтологиялық анықталуымен иеленеді 

KR 2204 Мәдениет және дін 
2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+1+0 

Модуль мақсаты: дінді талдауда тарих, әлеуметтану, психология, философия, 
филология, антропология және т.б. сияқты ғылымдардың жеткен жетістіктері. 

Білімі: африкандық тайпалардан бастап қазіргі заманғы қоғам 
мәселелерінен ӛз кӛңілінен шығатын қажетті саланы зерттеу үшін 

таңдау. Сіздің қалауыңыз бойынша бір шартқа байланысты діни бағытта 

жүргізілуі тиіс. 



 

 

OPS 2205 Жалпы және қолданбалы 
әлеуметтану 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  
1+1+0 

 

Модуль мақсаты: әлеуметтанудың дамуының негізгі этаптарын оқу 

(предыстория и әлеуметтік-философиялық  предпосылка). әлеуметтану тарихы: 

классикалық және заманауи әлеуметік теориялар. Қоғам, әлеуметтік институттар 

және ӛзара қатынасы. әлеуметтік топтар және жалпылық.  

Білімі: әлеуметтік ӛмірдің ауқымды мәселелері мен адамгершілік 

құндылықтары. Орта деңгей теориясы (социология коммуникация, 

әлеуметтік білім, жастар әлеуметі, экономикалық әлеумет, религия 

әлеуметі және т.б.). әлеуметтік даулар мен оларды шешу логикасы. 

әлеуметтік зерттеулер әдістері мен методологиясы.  

Білуі тиіс әлеуметтік зерттеуге бағдарлама құру. әлеуметтік 

ақпараттарды жинау әдісі. Эмпиризмдік әлеуметтік зерттеулерді ӛңдеу 

техникасы және талдау. 

BZhCh 2206 Адам ӛмір тіршілік 
қауіпсіздігі 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 

Модуль мақсаты: ӛмір қауіпсіздігі саласында заңдық құқықтық актілерді оқу. 
Қазақстан Республикасында азаматтық қорғанысты құру принциптерімен 

мәселелері  қауіпті және зиянды факторлар классификациясы.  Радиациялық 

қауіптілік. Иондалған сәулелерден қорғану. Химиялық қауіптілік. Дозиметрлік 
бақылаудың химиялық радиациялық табу құралдары. Қазіргі техносфераның 

және техносфералық қауіпсіздіктің жағдайы.  

 

Білімі: қоршаған ортаны және адамдарыды техногендік және табиғи 
жағдайларда пайда болған қауіпті және зиянды факторлардан қорғау. Әр 

түрлі жағдайдағы тӛтенше жағдайлардың классификациясы. Тӛтенше 

жағдайларда экономика объектілерін қалыптастыру тұрақтылығы. Соғыс 
және бейбіт уақытта тӛтенше жағдайлардан тұрғындарды қорғаудың 

негізгі тәсілдері мен принциптерін білу. Тӛтенше жағдай кезінде дәрігер 

келгенге дейінгі алғашқы кӛмек кӛрсету. Тұрғындарды эвакуациялау іс 
шараларын ұйымдастыру. Қауіпті қарулардан зақымданудан қорғану.  

Жер сілкінісі кезінде тәжірибелік қауіпсіздік шараларын ұйымдастыру. 

Табиғи зіл-залалар, ӛрттер, аппаттар және жарылыстар кезінде ӛндірістік 
объетілерде тұрғындарды қорғау.  

Білуі тиіс аппаттық-қорғаушылық жұмыстарды ұйымдастыру мен 

жүргізудің негізін қолдану. Әлеуметтік салада тӛтенше жағдайлар.  
Тӛтенше жағдайлардың психологиялық аспектілері. 

EUR 2207 Экология және  тұрақты 

даму 
2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: заманауи экономикалық саяси мәселелерді шешуде 

экологияның рӛлі мен орнын оқу.  Аутэкология: экологиялық факторлар, 

оптимум және минимум зоналары. Демэкология: популяция мінездемесі, 

популяция санының флуктуациясы  және регуляциясы. Синэкология: қоғамда 

ӛзара байланысу типтері, қоғамның трофикалық құрылымы және экологиялық 

пирамидасы.  Экосистема функциялары: энергетикалық алмасу және заттарды 

алмастыру, экожүйелердің бүтіндігі мен тұрақтылығы, экологиялық сукцессия.  

Білімі: биоценоз, биогеоценоз және экожүйе түніктері.  Жердегі және 

судағы экожүйелер типтері.  биосфера және ноосфера жайында оқу. Тірі 

зат биосфералары және оның функциялары. 

Білуі тиіс табиғи ресурстарды және рационалды табиғиқолдануларды 

пайждалану. Қазіргі заманның экологиялық мәселелері және табиғат 

күзетшісі. Экодаму мәселелері. 

KP 2208 Қазақстандық құқық 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 

 

Модуль мақсаты: құқық және мемлекеттік категориялардың негізгі түсінігін 

оқу. Құқықтық қатынас. Құқықтық мінез және құқық бұзушылық. Заң 

алдындағы міндет. Қазақстан Республикасының конститутциялық құқық негізі. 
Қазақстан Республикасының азаматтық құқық негізі. Қазақстан 

Республикасының отбасы құқы негізі. Құқықсақтау органдарында ұйымдастыру 

негізі.  

Білімі: Қазақстан Республикасының қаржылық құқық негізі. Қазақстан 

Республикасының салық құқығы негізі. Қазақстан Республикасының 

еңбек құқығы негізі. Қазақстан Республикасының Қазақстан 
Республикасының қылмыстық құқық негізі. Қазақстан Республикасының 

экологогиялық құқық негізі.  

Білімі тиіс Қазақстан Республикасының жер құқы негізін білу. 

Қылмыстық-процессуалды және азаматтық-процессуалды құқықтары 

негізі. Халықаралық құқықтар негізі. 

Модуль 1. Экономикаға кіріспе 

Mac 2401 Макроэкономика 

2 кредит/3 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Курс мақсаты –ішкі құрылым мен заманауи экономиканың қызмет ету 

заңдылықтарын тұтас, бірегей, қарқынды ӛзгеруші жүйе ретінде түсіну.  

Курстың мақсаты–  экономикалық ӛсу, жұмысбастылық, инфляция, 

валюталық курс, тӛлем балансы, сыртқы қарыз және басқалары сияқты 

макроэкономикалық үрдістердің мазмұнын тереңінен түсіндіру. 

 

- макродеңгейлердегізаманауиэкономикалықӛмірдіұйымдастырудыңн

егізгіқағидаларын, экономикалықдамудыңзаңдылықтарынтүсіну; 

- экономикалық талдаудың бастапқы машықтарына ие болу, заманауи 

экономикадағы мәселелер мен құбылыстарды, үрдістер мен 
жағдайларды талдау қабілеті. 

 



 

 

Модуль 3. Қаржы және несие 

Fin 

2402 
Қаржы  

3 кредита/3 

Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 

Пәннің мақсаты студенттерде қаржы жүйесінің жұмысының 

ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру,  мемлекеттік қаржының теориясы 

мен ұйымдастырылуымен танысу, әр түрлі меншік түріндегі компаниялардың  

қаржысымен танысу, сонымен қатар қаржы нарығының қызмет ету ерекшелігін 

түсіндіру болып табылады. 

Пәннің міндеттері: 

- қаржы теориясы облысында әр түрлі білімді меңгеру; 

- қаржы ұйымының практикалық жұмысының негіздерін зерттеу; 

- алған білім мен қабілетті қаржы жұмысының практикасында қолдана білу. 

- әр түрлі меншік формасындағы кәсіпорындардың қаржыларын 

ұйымдастыру ерекшеліктерін білу; 

- корпорацияның қаржылық жағдайын бағалай білу, қаржы жоспарлары 

мен болжамдар жасау, корпорацияның қызмет етуінің әр түрлі 

салаларында экономиканың дағдарыстан кейінгі кезеңіндегі дұрыс 

қаржылық шешім қабылдау машықтарын меңгеру. 

 

Модуль 4. Есеп және аудит 

BU 2403 Бухгалтерлік есеп  

2 кредит/3 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Пәнніңмақсатышаруақожалықтарынааудитжүргізудіңтеориялықбіліміме

нтәжірибелікжағындамыту, 

олбухгалтерлікесептіңжәнеішкіқадағалаужүйесініңқұрылымыменқызметініңдұр

ысжүргізілуінқадағалауболыпесептеледі. 

Пәнніңміндеттері:- 

бухгалтерлікесептіжүргізуменұйымдастыруәдістемесінзерттеу 

- бухгалтерлік есепті нормативті тұрақтандыруды зерттеу  

- халықаралық есеп жүйесімен танысу  

- бас бухгалтердің құқықтары мен міндеттерімен және ұйымды басқару 

жүйесімен танысу  

- бухгалтерлік есептің әр аспектісі бойынша есеп саясатын зерттеу  

- айналыстан тыс активтер бухгалтерлік есебін зерттеу  

- ақша қаражаттарын талдап, болжап және басқара алуы тиіс   

- коммерциялық ұйымдар мен кәсіпорындардың қаржыларын басқару 

барысын талдау   

- қаржы ресурстарының, олардың шығу кӛзін құру мен орналастырудың 

тиімді арақатынасын құру. 

IP 2601 Инновациялық кәсіпкерлік 

(сала бойынша) 

2 кредит/3 
Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Пән мақсаты – студенттердің бойында ӛндірістік саладағы кәсіпкерлік 

сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық 

қызметпен айналысу, материалдық ӛндірістегі тәуекелді инвестицияларды 

басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып 

табылады. 

Экономикалық ӛсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі 

тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын 

бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, 

бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын 

игеруі тиіс.  

IP2602 Интеллектуалдық құқық 

2 кредит/3 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Курс мақсаты – ҚР заңнамасы, халықаралық келісім-шарттар, соттық 

және әкімшілік тәжірибе негізінде студенттерде азаматтардың және заңды 

тұлғалардың интеллектуалдық қызмет жіне соған теңестірілген заңды тұлға 

құралдарына интеллектуалдық құқығы туралы білім қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент келесі құзереттерге ие болуы тиіс: 

ӛнертабыстың негізгі белгілері, ӛнеркәсіптік үлгі және басқа да 

интеллектуалдық құқық объектілері туралы білу, авторлық құқық 

объектілері мен патенттік құқық объектілері арасындағы ерекшеліктерді 

айқындап беру. 

PP 2603 Кәсіпкерлік құқық 

2 кредит/3 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Пән мақсаты– суденттерді пәннің негізгі тақырыптарымен 

таныстыру, ҚР-ғы кәсіпкерлікті реттеуші нормативтік-құжаттарды оқыту және 

тәжірибелік қызметте кәсіпкерлік құқық институттары мен негізгі құқықтық 

түсініктерін пайдалану дағдысын қалыптастыру болып табылады.  

Пән міндеттері: шағын және орта кәсіпкерлік саласындағы негізгі 

түсініктерді, олардың жүзеге асырылу нысандары мен әдістерін, кәсіпкерлік 

қызметті ұйымдастыру мазмұнын, кәсіпкерлік құқық жүйесінің негізгі 

бӛлімдерін оқыту болып табылады.  

Пән негізгі нормативті-құқықтық құжаттарды білуге, кәсіби қызмет 

нәтижелерін құқықтық және басқа да құжаттарда рәсімдей алуға, ӛз 

кәсіби қызметін дамыған құқықтың сана шеңберінде жүзеге асыруға 

үйретеді. 

 



 

 

TP 2604 Еңбек құқысы 
2 кредит/3 

Пререквизиттер: жоқ 

 
1+1+0 

 

Пәннің мақсаты ме міндеттері: Қазақстан Республикасында еңбек 

сферасыдағы қатынастарды құқықтық реттеудің маңыздылығын студенттерге 

кӛрсету; осы салада заңнаманың даму тенденцияларын анықтауды уйрету және 

еңбек құқықтарын заңды түрде  қорғау дағдыларын қалыптастыру. 

 

Еңбек құқықтың  пәнін, оның Қазақстан құқығында орны, ҚР  қаңнама 

жүйесін біле керек. 

Еңбек әрекетін жүзеге асыру барысында туындаған мәселелерді білікі 

түрде, құқықтық нормаларға сүйеніп бағалау білу. 

Еңбек құқықтық қатынас  саласындағы заңдық мәселелерді шешу 

әдістерін игеру керек.   

 

ME 2605 Әлемдік экономика  

2 кредит/3 
Пререквизиттер: жоқ 

 

1+1+0 

 

Оқу курсының мақсаты – заманауи әлемдік және отандық әлеуметтік-саяси 

ойлар негізінде, әлеуметтік-саяси білім алу нәтижесінде,   студенттерде 

кӛзқарастардың  қалыптасуы негізінде,әлеуметтік-саяси мәдениет пен кәсіби 

құзіреттіліктердің қалыптасуы негізінде жоғары кәсіби маман дайындауды 

әлеуметтік-саяси қамтамасыз ету болып табылады. 

 

Әлеуметтанудың негізгі түсініктері мен категорияларын, әлеуметтік 

зерттеулер мәселелерін, әлеуметтік-саяси даму заңдылықтарын білуі 

керек, тұлға мен қоғамның әлеуметтануының ерекшелігін талдай алуы 

тиіс, әлеуметтік үрдістер мен институттар жайлы түсінігі болуы тиіс, 

қоғамдық дамудың ғаламдық мәселелері туралы білуі тиіс.  

FNP2104 Ғылыми бағыттағы 

философия 
2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: Философия ғылымы бұл мәдениеттің ерекшелігін білу. 

Философия оның оқыту пәні және міндеті. Философия мәдени-тарихи 

контекстте. Мәдениеттің контекстінде пәлсапашылықтың тарихи түрлері. 

Ежелгі индиялық философия шығыс мәдениетінің ерекшелігі.Философия кӛне 

мәдениетте.  

  

Білімі: Ортағасырлық мәдениеттегі философияның ерекшелігін игеру. 

Ислам мәдениетінің контекстіндегі араб-мұсылмандық философия. 

Батыс еуропадағы ортағасырлық мәдениеттің философиялық және діни 

ерекшелігі. Ренессанс және Реформацияның философиялық мәдениеті. 

Жаңа Уақыттағы батысеуропалықтың философия мәдениеті. XIX 

ғасырдың жартысындағы  батысеуропалық философия мәдениеті. Ресей 

философиясы  XIX-XX  ғасырдағы орыс мәдениетінің феномені.  ХХ 

ғасырда Кеңестік философия қазақ философиясының  мәдениет 

феномені. Батыстық философия ХХ ғасыр контекст мәдениеті ХХI ғасыр 

кануны. Философия тұрмысы. Философиялық антропология. Әлеуметтік 

философия. Философия мәдениеті. Философияға махаббат. Діни 

философия. Философия тарихы. Саясат философиясы. Білім беру 

философиясы. 

Білуі тиіс Диалектикалық теория мәселелерін қолданыу тиіс 

Эпистемология. Глобальды мәселе философиясы. 

ITPZ 2301 Кәсіби мақсаттағы 
ақпараттық технологиялар   

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  
1+0+2 

Курс-ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін 

жүйелі құрылымдау және жетілдіру. 

Курстың негізгі мақсаты – 

дүниежүзілікнарықтаақпараттықтехнологиялардыңорны мен рӛлінбілдіру; 

Техника қауіпсіздікережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды 

жұмысбарысындасақтау; әдіс-тәсілдер жинағынкӛрсету; 

жаңасападаақпараттыӛңдеу мен жіберу; заманауибағдарламалықжұмысістеуге 
баулу; сервистікқызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін 

жәнеқазіргіақпараттықкоммуникациядақолданудыбасқару.      

Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рӛлін білу 

тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды ӛңдеудің тәртібін енгізуді 

білуі тиіс.     

Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын 

қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды 

интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы 

қайта ӛңдеуді қолданады.       

    Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді 

дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты 

жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс 

нәтижесін игереді.   

Модуль 3. Қаржы және несие 

NN 2401 Салық және салық салу 

3 кредит/5 ECTS 

Оқу пәнінің мақсаты: Қазақстанның заманауи салық жүйесінің даму 

тенденциясын түсінуге, салықты санаудың негізгі проблемаларын түсінуге және 

- Салық және салық салудың заманауи теориясының негіздерін білу, 

Қазақстан салық жүйесінің даму заңдылықтары, Қазақстан салық 



 

 

Пререквизиттер: жоқ  
1+0+2 

Қазақстанда алынатын салықтарды санау бойынша тәжірибені құруға 
бағытталған. 

Пәннің міндеті: 

- студенттің салықтың жалпы теориясы жайлы білім жүйесін құру; 
- Қазақстанның салық саясаты бағытын және салық жүйесі дамуының негізгі 

тенденцияларын айқындау; 

- Студенттерге салық тӛлемдерін санауды үйрету. 

саясатының негізгі бағыттары, салық тӛлешілер мен салық 
салушылардың құқығы мен міндеттері; 

-Салық заңнамасын бұзғандығы үшін салық тӛлеушінің жауапкершілігі; 

- Қазақстанда қазіргі кезде бар салық пен алымдарды санау, алу және 
тӛлеу механизмі. 

 

Модуль 4.  Есеп және аудит 

Aud 

2402 

Аудит 

2 кредит / 3 ECTS  
Пререквизиттер: 

Бухгалтерлік есеп  

1+1+0 

Пәнді үйрену мақсаты: студенттерге аудиттің негізгі концепцияларын 

үйрету, аудиттің теориялық негіздерін, аудиттік тексерістердің жалпы 

технологиясын және аудит пен бухгалтерлік есептің арасындағы қатынасты 

кӛрсету.  

Пәннің міндеттері: 

- аудиттің басқа бақылау түрлерінен айырмашылығын қарастыру  

- аудиторлық қызмет пен аудиторлық тексерістер жайлы сұрақтарға жауап беру  

- аудиторлық тексерістің әдістемесін үйрену; 

- аудиторлық тексерістің сырларын үйрену. 

 

- Кәсіпорында басқарушы орынды келешекте басу үшін білім алу, түсіну 

және аналитикалық икемділігі мен алғырлығы керек,  жүзеге асыру және 

бақылау.  

- қазіргі заңнамамен кӛрсетілген, әр түрлі ұйымдық-құқықтық 

формадағы ӛндірістік кәсіпорынның, қаржы-шаруашылық қызметтерін 

аудиторлық тексеруден ӛткізуге дайындық, ӛткізу және құжаттаудың 

түрі мен мәнін білу; 

- қандай шаруашылық субъектісі міндетті аудитқа жататынын білу; 

- аудитордың қандай қызмет түрлерін кӛрсетет алатынын білу 

(аудиторлық фирма). 

Модуль 6. . Басқару шешімі және ұйымдастырушылық мінез-құлық 

UR 2403 Басқару шешімі 

3 кредита/5ECTS  
Пререквизиттер: 

Менеджмент 

 

2+1+0 

Мақсат - басқарушылық шешiмдердi әзiрлеу басым бағыттар бойымен 

бiлiмдердiң кешеннiң студенттерiнде қалыптастыру 

Бағамның мiндеттерiмен мәннiң зерттеуiн болып кӛрiнедi және басқарушылық 

шешiмдердiң негiзгi сипаттамалары; әдiснамада шешiмнiң функциялары және 

басқару проценiң ұйымы. 

Бағамда басқарушылық шешiмдер, әзiрлеудiң процесi ұғым қаралады және 

басқарушылық шешiмдердi қабылдау, жiктеу және әзiрлеудiң үлгiсi және 

кәсiпорынды басқарудың жоғарғы деңгейi, әзiрлеудiң ерекшелiгi үшiн негiзгi 

басқарушылық шешiмдердi басқарушылық шешiмдердi қабылдау, құрам және 

тобында шешiм қабылдау. 

Студент зерттеудiң нәтижесiнде басқарушылық шешiмдердi 

қабылдаудың негiзгi ұғымдарды, құралдарын және дәрежелерін; 

басқарушылық шешiмдердi әзiрлеу және қабылдау процесiнiң негiзгi 

кезеңдерiн; басқарушылық шешiмдердi қабылдаудың әдiстерiн жiктеуiн 

білу керек.    

Түрлі жеке меншiк түрлерi кәсіпорындардың есептерінде кӛрсетілген 

қаржы, бухгалтерлiк және әр түрлi басқа ақпаратты талдауды және 

түсініктеме беруді игеру керек, және сол нәтижелерге негізделіп 

басқарушылық шешiмдердi қабылдауда қолдана білу. 

 

OP 2404 Ұйымдастырушылық мінез-

құлық 
3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

Менеджмент 
  

2+1+0 

 

Курстың мақсаты -  тұлғаның  және ұйымдағы топтарының мiнез-құлығын 

басқару тәсiлдерiн бiлiмдерін, әдiстерін меңгерту.  
Курс мiндеттері:  ұйымдастырушылық мiнез-құлығының қазiргi жағдайы мен 

тенденциялары туралы түсініктеме беру, жұмыскерлердiң  және ұйымдардағы 

топтардың мiнез-құлығын басқару әдiстерін қарастыру, ұйымның тиімділігін 
жоғарлатуға бағытталған адамның және топтың мiнез-құлығының басқару 

дағдыларын меңгерту. 

Курста  адамдардың ұйымдағы мiнез-құлығын анықтайтын негiзгi факторлары –

ұйымның ӛмiрлiк циклының фазасы, ұйымдық құрылымы, мәдениет, 

байланыстар және ұйымдағы жетекшiлiк, фирмада қызметкердiң дара дамуы; 

қозғаушы күш және ұйымдастыру жүйесiн ӛзгерiстiң тетiктерi,  команданың 
динамикасы және қалыптастыру ерекшелiктері қарастырылады.  

Студент зерттеудің нәтижесінде менеджмент жүйесіндегі ұйымдастыру 

мiнез-құлығын; топтық мiнез-құлықтың факторларын және кәсiби 

топтағы  қарым-қатынастарды зерттеудің әдiстерiн; басшылықтың 

ұйымдастыру - басқарушылық әдiстерiн меңгереді. 

 

жетекшi мен қол астындағы әрiптестермен қарым-қатынасты  басқара 

білу; нығайтылған  еңбек ұжымын мақсаттылыққа қалыптастыра білу;  

 

ынталандыру әдістері мен уәждерін; адамдардың топтарын тиiмдi 

басқаруды меңгеру 

Модуль 7.  Бизнес-менеджмент және қызметкерлерді басқару 

PM 2405 Ӛндірістік менеджмент 

3 кредит/ 5ECTS 

Курстың мақсаты – ӛндірістік жүйе саласында теориялық және  тәжірибелік Білу: 
 -ӛндiрiстi басқарудын теориялық негiздерін білу; 



 

 

Пререквизиттер:  
Менеджмент 

 

2+1+0 

 

білімдермен жабдықтау; 

 Курстың мiндеті: 

- ұйымның ӛндiрiстiк процестердегі негiзгi заңдылықтарын үйрету; 

-ұйымның ӛндірістік-техникалық дайындығын,ӛндірісті негізгі және қосалқы 

басқару әдістері мен қағидаларын қарастыру; 

Курстың қысқаша мазмұны:Ӛндірісті басқарудың  мәні мен қызметтері. 

Кәсiпорынның ӛндiрiстiк құрылымы. Ӛндiрiстiк процестердің түрлері және 

олардың тиiмдi ұйымдық ұстанымдары. Ұйымның негiзгi және қосалқы ӛндiрiс 

әдістері.Ӛндiрiсті жоспарлау және ӛнiмдердi сату. Ӛндiрiсті жедел басқару. 

- ӛндiрiсті басқарудың әдiсiлері мн қағидаларын білу; 
-алынған білімді тәжірибеде нақты мәселелерді шешу үшін пайдала білу 

керек. 

-алынған білімді  бизнес-логистиканы, реинжинирингті және бизнес-
процестерді және т.б. мақсаттарды жетілдіруде пайдалана білу; 

Бұл саладағы дағдылар: 

-экономикалық есептеулердi жүргiзу;деректерлердi талдау және 
кәсiпорын қызметiнiң жеке жақтарын нәтижелерін талдау;ӛндірістің 

жоспарын құру. 

Модуль 2. Менеджмент және маркетинг 

Log 3401 Логистика 

3 кредит/5ECTS  

Пререквизиттер: Маркетинг 

2+1+0 

Курстың мақсаты:студенттерге ұйымның тӛңiрегiдегi негізгі 

жоспарлауды,ӛндіріс саласындағы материалдық және ақпараттық ағыстарды 

басқаруды,бӛлуді және тауар айналдыруды үйрету. 

Пәннің міндеті мақсаттарды зерттеу мен логистиялық басқару міндеттерін 

үйрету; ӛндiрiс салаларындағы материалдық ағындарды басқару. 

Курста логистиканы құрайтын негізгі ӛзара байланыс қаралады  

- ақпараттық логистика,тауарлық-материалдық қорлар логистикасы,транспорт, 

Логистикалық басқаруды ұйымдастыру және т.б. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент білу керек: 

-логистикалық процестің кезеңдері мен негізгі элементтерін,ұйымның 

логистикалық процесінде әдістер мен кӛрсеткіштерді. 

 

Білуі тиіс:логистикалық процесті ұйымдастыруды;логистикалық 

кӛрсеткіштерді есептеуді;логистиканың әр аспектісінің ерекшеліктерін 

айыра білуді; 

Меңгеру керек: 

Ұйымдағы логистикалық процесті басқару мен жоспарлау дағддысын; 

 

Модуль 5. Экономикадағы сандық бағалау 

Eco 3402 Эконометрика 

2 кредит/3ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+0+1 

Курстың мақсаты-инвестиция, 

сақтандыру,экономика,қаржы,салық,бағалы қағаз нарығы саласындағы 

сұрақтарды  терең меңгерген жоғары квалификациялы мамандардың 

дайындығын қамтамасыз ету; 

Пәннің міндеттері: 

-экономикалық және әлеуметтік жүйедегі сапалық ерекшеліктерді,олардың 

сандық ӛзара қарым-қатынасы мен заңнамалық дамуынын кеңейту және 

тереңдету; 

-эконометрикалық үлгілердің құрылу әдісі мен әдістемелерін меңгеру. 

-ҚР мен басқа да шет елдердегі бағдарламалардың жалпы 

ерекшеліктерін түсіну және талдай білу. 

-заманауи заңнаманының талаптарын білу және орындау. 

-ҚР-да және шет елдердегі болып жатқан әлеуметтік-экономикалық 

процестерді бағдарлау. 

 

Модуль 7.  Бизнес -менеджмент және персоналды басқару 

UP 3403 Персоналды басқару 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  
Менеджмент 

2+1+0 

 

Мақсаты-қағидалар мен әдістерді үйренуді қалыптастыру,персоналды 

пайдалану мен дамыту. 

Міндеттері-ұйымның мақсатқа жетуі үшін ұйымды қажетті білікті 

персоналдармен,қажетті уақытта,қажетті жерде қамтамасыз ету. 

Курстың мазмұны –персоналды басқарудың әдістері мен 

қағидалары,персоналды басқару жүйесінің теориялық және тәжірибелік 

қызметтер мәселесі,кадрлық саясатты жүзеге асыру жолы,басқару 

технологиясын максималды тиімді таңдау. 

 

Білімі:еңбек заңнамасы,кадрлық қор қалыптастыру 

жолдары,персоналды аттестациялау. 

Білу керек: 

Персоналды басқару стратегиясын әзірлеу,кадрлық саясат пен кадрлық 

жұмысты жоспарлау. 

Дағдылары: 

-адам ресурстарын басқарудағы міндеттерді шешуде алынған білімді 

тиімді пайдалану 

-кадрлық жетіспеушілікті жоспарлау. 



 

 

ЖБТ 1 – Специализация «Стратегиялық (жалпы) менеджмент» 

SM 3501 

 

Стратегиялық менеджмент 

3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  

Менеджмент 

 
2+1+0 

Мақсаты: ұйымдардың   стратегиялық басқаруымен  және  стратегиялық 

дамуының қалыптастыруының негiзгi стратегиясымен танысу. 

Міндеті :   стратегиялық менеджменттiң мәселелерiне сонымен қоса  

стратегиялық жоспарлау  процестерiн және стратегияны ӛткiзудің  

қазiргi тәсiлдемелерiн талдау. 

Курстың мазмұны:Стратегиялық жоспарлау және басқару: ортақ 

ұғымдар.Стратегиялық  таңдау үлгiлері.Диверсификациялық ӛндіріс 

жағдайында стратегиялық жоспарлау.Ӛндiрiстi әр тараптандыру жағдайында 

стратегиялық жоспарлау (ұйым ). Азық-түлік стратегиялары. Кәсiпорындардың 

дамуымен тәуекелдердi стратегиялық басқарудағы есеп. Стратегиялық басқару 

әдiстерi. Кәсiпорында стратегиялық жоспарлау және басқару жүйесіндегі 

бақылау.  

Білімі:мақсаттар,бағдарлама және жоспар түрінде стратегиялық 

шешімдерді қабылдау,осы бағдарламаларды жүзеге асыру мен басқару. 

Білу керек: мақсаттарды анықтай білу,бағдарламаны немесе жоспарды 

құра білу, бағдарламаның орындалу алгоритымын ӛндеу, 

қаржыландырудағы  қажетті кіріс кӛздерін анықтау, стратегиялық 

бағдарламаларды сонымен қоса жүзеге асыру барысында  бақылау. 

Дағдылары: 

дәлелдiктi, стратегиялық басқару шешімінде сапамен тиімділікті 

жоғарылату 

 

BP3502 

 

Бизнесті жоспарлау 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  

Менеджмент 
 

2+1+0 

 

Мақсаты: жоспарлық құжаттамалардың жиынтығын ӛңдеу және жоспардың 

ӛмiрлiк айналым  кезеңдерiнде ұйымның белсендiлiк тиiмдiлiгінің  бағасы. 

Міндеті : бизнес-жоспарлау моделінің логикалық-құрылымын ӛңдеу,жобаның 
әлеуеттік нарық бағасын,кӛлемін,бизнес-жоспардың құрылымы мен  қаржы 

кӛздерін анықтау,бизнес-жоспарлаудың шешімі  мен ӛңдеуін жүзеге асыру, 

бизнес-жоспардың  үлгісін әзірлеуді және бақылауды жүзеге асыру.  

Білімі : бизнес-жоспар құрудың  әдiстемелiк  негiздерін білу. 

Білім білу:  бизнес- жоспарлау  тәжiрибесінде алған бiлiмдерді қолдану. 

Дағдылары : ұйым белсендiлiгiнің тиiмдi баға берудегі  бизнес- 

жоспарлауды сауатты құрастыру. 

 

YZ3503 
 

Шығындарды басқару 
3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  

Менеджмент 
 

2+1+0 

Мақсаты :    кәсiпорындағы шығындардың басқаруының теориялық және 

тәжірбиелік сұрақтарын қарастыру. 

Міндеті  :  шығындардың ұғымы және мәнi жӛніндегі экономикалық санаты ,  

олардың жiктеуiнің тәсiлдемелерi ,  шығындардың басқаруын теориялық және 

заңдық негiздері талдаудың ерекшелiгi және ӛндiрiстiк кәсiпорындарда 

шығындарды күнделiктi жоспарлау,шығындармен және нәтижелермен қазiргi 

басқару жүйелерi. 

Курстың мазмұны:  Шығындардың мәнi.  Шығындардың жiктелуi.  

Шығындардың басқаруын заңға сүйенген негiздері. Шығындардың басқарудағы 

ақпаратпен қамтамасыз ету. Шығындардың басқаруын теориялық негiздер. 

Ӛнiмнiң ӛзiндiк құны .  Ӛнiмнiң ӛзiндiк құнының калькуляциясы. Кәсiпорынның 

ағымдағы шығындары . Кәсiпорында шығын басқару жүйесi. 

Білімі :  шығындардың мәнiн, олардың жiктеуiнің тәсiлдемелерiн,  
шығынмен басқарудың теориялық және заңға сүйенген негiздерiн, 

талдаудың ерекшелiгi және кәсiпорындардағы шығындарды күнделiктi 

жоспарлау ,  олардың тӛмендету бағыты. 
Білу керек:  тәжірбие жұмысында шығынмен басқару бойымен алған 

бiлiмдермен  қолдану. Дағдылары:  шығындарды талдау және басқару, 
ӛнiмнiң ӛзiндiк құнынын калькуляциялау .  

 

 

ЖБТ 2 –  Специализация «Адам ресурстарын басқару» 

UZ 3501 

 

Жұмысбастылықты басқару 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  Менеджмент 

  

2+1+0 
 

Мақсаты:  студенттерде  тұрғындарды жұмыспен қамтылуды басқарудың 

жүйелік ұсынысын  қалыптастыру 

Міндеті:  

Тұрғындарды жұмыспен қамтылу     пәнін  және міндеттерін зерттеу,елде және 

аймақта тұрғындарды жұмыспен қамтылуды басқару мәселелері; 

- еңбек нарығында   жұмыспен қамтылу әсерін ашып кӛрсету  

- мемлекеттік реттеу  тетігінде жұмыспен  қамтылуды зерттеу;   

-Қазақстанда жұмыссыз азамттарды қолдау әлеуметтік мәселелерін зерттеу; 

Білу:  

  Тұрғындардың жұмыспен қамтылу жүйесінің   заманауи жүйесінің 

негізгі түсінігі, дәрежелері  және қағидаттары. 

Қазақстан Республикасында жұмыссыз азаматтардың 

құқықтық мәселелерін мойындау және әлеуметтік қолдау; 
мекемелер мен ұйымдардағы жұмыспен қамтылу қызметінің жұмыс 

технологиясын; 

  Істей алу: Ғылыми және арнайы әдебиеттерді жүйелеу; 
Әлеуметтік жұмыс отрасындағы  тұрғындардың жұмыспен қамтылу 



 

 

- жұмыспен қамтылу   қызметіндегі  ұйымдар мен мекемелердегі жұмыс істеу 

технологияларын қарастыру; 

 -шетел тәжірбиесін зерттеу;  

және реттеу жанжалындағы сұрақтарға түсініктеме,дәлел беру және 
кӛндіре алу, әлеуметтік жұмыс  

ортасында түрлі әдістерді қолдану,анықтау барысындағы мәселен 

бойынша эксперимент жүргізу.     

ETR 3502 

 

Еңбек ресурстары 

экономикасы 

3 кредита/5ECTS  
Пререквизиттер:  

Менеджмент 

 
2+1+0 

Мақсаты:  студенттерде еңбек ресурсының әлеуметтік-экономикалық 

мәселелер зерттеулерінде  теориялық білімді және тәжірбиелік әдісті құру.  

 Міндеті: қалыптастыру теориясында,бӛлу,қайта бӛлу,айырбастау және еңбек 

ресурсын қолдануы,онымен басқару әдістерінің тетігі туралы   білім 

алуы,экономикалық-статистикалық ұдайы ӛндіріс еңбек ресурстарын есептеу 

және талдап тәжірбиелік әдістерді қалыптастыру   

Қоғамның еңбек ресурстары.Негізгі категориялары.Тұрғындардың еңбек 

ресрустарын қалыптастыруындағы ұдайы ӛндіріс ерекшелігінің әсері  

Білу қалыптастыру теориясында,бӛлу,қайта бӛлу,айырбастау және еңбек 

ресурсын қолдануы,онымен басқару әдістерінің тетігін.  

Істей алу:  экономикалық-статистикалық ұдайы ӛндіріс еңбек 

ресурстарын есептеу және талдап тәжірбиелік әдістерді ӛткізу. 

Дағды :   үкіметтен кәсіпорындарға деин- халық шаруашылығы еңбек 

ресурстарының барлық деңгейінде басқару. 

PPD 3503 

 

Кәсіби қызметтің 

психофизиологиясы 
3 кредита/5ECTS  

Пререквизиттер:  

Менеджмент 
 

2+1+0 

Мақсаты: адамға тән психофизиологияны зерттеу,нақты кәсіби салада 

сапасына  және   осы қызметте тиімді әсерін кӛрсетуі. 

Міндеті: адамның негізгі физиологиялық жеке психикалық алғышарттар 

ұсыныстарын қалыптастыру, әлеуметтік ортадағы  тәрбие мінез ерекшеліктерін 

кәсіпқой тұлға рӛлінде кӛрсету. 

мазмұны: 

Еңбек –адам қызметінің негізгі түрі және физио-психологиялық ерекшелігі. 

қазіргі Еңбек психологиясы және қазіргі физиология мәселелері  мен даму 

тарихы.  

Білу:   : психофизиологиялық  негіздердің  жеке ерекшеліктері. 

Істей алу:  :  адамның жүріс-тұрыс ерекшеліктерін болжау. 

навыки: Кәсіби саралау және кәсіби жарамдылық міндетін шеше білу. 

 

ЖБТ 3 –  Специализация  «Инновациялық  менеджмент» 

IM 3501 

 
Инновациялық менеджмент 

3 кредита/5ECTS  

Пререквизиттер:  

Менеджмент 
 

2+1+0 

Мақсаты: экономикалық инновация саласы бойынша студенттердің жадында 

теориялық білімін қалыптастыру және ӛндірістік инновацияда үдерістерді 

басқару мен коммерциализациялау. 

Міндеттері:  бұл пәнді оқу барысында студенттер инноватика саласы бойынша  

теориялық, әдістемелік және эмпирикалық білімді алу, ұлттық инновациялық 

үдерісте заңдылықты құру.  

Пән барысында келесі сұрақтарды зерттеу мен талдау жүргізіледі:  

Инновацияларды жіктеу, инновациялық жобаларды басқару, инновацияның 

тиімділігін бағалау, инновацияны қаржыландыру механизмдері, инновациялық 

кәсіпкерліктің мәселелерін басқару, инновация маркетингісі. 

Пәнді оқу барысында студент келесілерді  Білу керек:  салада және 

ұйымда инновацияны енгізу мен жоспарлау үдерістерді, талдау жүргізу 

әдістерін. 

Жасай білу керек:   

Инновацияның ішкі және сыртқы орталарына талдау жасау 

Инноватика саласы бойынша заманауи әдістері мен моделдерге 

негізделіп басқару шешімдерін табу 

Инновациямен айналысатын ұйымның және оның бӛлімшелерін құру 

Дағдылары: ұйымда инновациялық үдерістердің әдісімен басқару, 

ұйымға жаңалықтар алып келіп, енгізу  

IM 3502 Инвестициялық менеджмент 

3 кредит/5ECTS  

Пререквизиттер:  
Менеджмент 

 

2+1+0 

 

Пән мақсаты – инвестициялық кәсіпорындарды басқару бойынша оның 

әдістерін, теорияларын және тәжірибелерін ашу.  

Міндеттері: инвестициялардың құрылымын қарастыру, инвестициялық 

менеджмент мазмұнына түсінік беру, инвестициялық менеджментте 

экономикалық тұрақтанудың әдістерін оқыту,  Қазақстан Республикасының 

инвестициялық нарығын қарастыру, оған баға беру және оны болжау.   

Оқу пәнінде инвестицияның әр түрлі формалары қарастырылады, олардың 

ішінде кәсіпорындардағы негізгі капитал мен бағалы қағаздар. 

Пәнді оқу барысында студент білу керек: инвестициялық жобалар мен 

бағдарламаларды жасаудың тиімді бағалау әдісі мен қазіргі заманғы 
үлгілері. 

Білу керек:жобада тиімді бағалауды жүргізу,әртүрлі міндеттердің 

тиімді шешімін табу үшін бағалау ӛлшемін жүргізу,компания үшін 

капиталды салым бюджетін құру. 

Дағдалыр:инвестициялық жобалардың тиімділігін есептеу,жобалардың 

тәуекелін талдау,қаржыландыру қажеттілігін анықтау. 

 

UZ 3503 

 
Шығындарды басқару 

3 кредит/5ECTS  

Мақсат: студенттерді шығындарды басқару бойынша теориялық және Пәнді оқу барысында студент білу керек: шығындардың түсінігі, 



 

 

Пререквизиттер: 
Менеджмент 

 

2+1+0 

тәжірибелік біліммен негіздеу.  

Міндеттері:  шығындардың түсінігі экономикалық категория ретінде, олардың 

жіктеленуінің бағыттары, шығындарды басқарудың теориялық және құқықтық 

негіздері, ӛндірістік кәсіпорындарда ағымды шығындарды талдау және 

жоспарлау ерекшеліктері, оларды қысқарту жолдары, ұйымдағы шығындарды 

басқаруын, шығындарды басқарудың әдістерін, ұйымдарда шығындарды 

басқару тәжірибелік дағдыларын алуды үйретеді.  

Курстың мазмұны: .  шығындардың түсінігі мен маңыздылығы,  шығындардың 

жіктеленуі,  шығындарды басқарудың құқықтық негіздері,  шығындарды 

басқарудың ақпараттық қамтамасыздану, ӛнімнің ӛзіндік құны,  ӛнімнің ӛзіндік 

құны кальуляциялау, кәсіпорынның ағымды шығындары, кәсіпорында 

шығындарды басқару жүйесі, бірмезгілдік шығындар. 

олардың жіктеленуінің бағыттары,  

шығындарды басқару тәсілдері мен заңдылықтары, мақсаттары, 

міндеттері, ұйымдағы шығындарды басқару деңгейі мен құралдары, 

шығындарды басқаруды жетілдіру. 

жасай білу керек:  

Белгілі бір кәсіпорында шығындарды басқаруды жетілдіру, шығындарды 

басқарудың әдістемелерін табу. 

Тәжірибелік дағдылар болу керек: ӛнімнің ӛзіндік құнының бір 

бірлігінің бағасын еспетеу, шығындардың ӛндіріске қанша кететіндігін 

есептеу, шығындарды басқарудың тиімділігін бағалау.  

 

 

UK 3401 Сапаны басқару 
3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер  

Менеджмент 
2+1+0 

Мақсаты—дамыған шет елдердің тәжірибесі негізінде сапаны басқаруда 

теориялық және тәжірибелік біліммен қамтамасыз ету. 

 Міндеттер:байқау және білім жүйесі бойынша келесі сұрақтарға:ӛнім сапасын 

басқаруда негізгі теория түсінігі мен әдістемесі;ӛнім сапасын қамтамасыз ететін 

негізгі бағыттарды талдау;макро және микро деңгейде ӛнім сапасын қамтамасыз 

етудегі негізгі аспектілермен танысу;ӛнім сапасын жоғарылату мақсатында 

негізгі жүүйелік әдістерді меңгеру,оның ішінде ӛнім сапасын жоғарылату үшін 

ӛлшемдер құру қағидалары мен әдістері. 

Білімі:ӛнім сапасын басқаруда негізгі міндеттерді білу,қағидалар мен 

процестерді білу,сапаны басқару концепциясын білу. 

Білу керек:ӛнім сапасын басқаруда маңызды факторларды анықтау. 

Дағдылары:ӛнім сапасын басқару,ӛнім сапасын басқаруда қазіргі 

заманғы мониторинг әдісін пайдалану,сапаны жоғарылату кешенінің іс-

шараларын анықтау. 

  

Модуль 9. Жобаларды басқару және корпоративтік басқару 

UP 3402 Жобаларды басқару 
3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  

Менеджмент 
 

2+1+0 

Курстың мақсаты - теорияларды, әдiстемелiк негiздерді және қазіргі заманғы 
шаруашылық қызметіндегі жобаларды басқарудың тәжірибелік әдістерін ашу. 

 Мiндеттері: түлектерді жобаларды басқару тӛңiрегiнде бiлiмдермен 

қамтамасыз ету;кәсiпорынның ұйымдық құрылымына жобалық қызметтiң 
ықпалдасуының тәсiлдерiн қарастыру; жобаларды басқару функциялары мен 

ішкі жүйелерін қарастыру;жобалардың тиімділігін бағалау және жобалық талдау 

әдістерін меңгеру. 

 

Студент пәнді меңгеру нәтижесінде: 

білуі тиіс:жобалардың түрлері мен негізгі белгілерін,жобалардың 

сипаттамаларын,жобаларды басқару қызметтерін. 

Білу керек:қызметтердің жеке ӛзара байланыс міндерттерін 

бӛлуді,мнідеттерді аяқтауға қажетті ресурс пен уақытты  

бекіту,жобалардың жүзеге асуын талдау. 

Меңгеру керек:кешенді талдау әдістері мен инвестициялық 

жобалардың әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалау. 

 

UI 3403 Ӛзгерістерді басқару 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  
Менеджмент 

2+1+0 

Мақсаты:студенттерді негізгі біліммен оқыту, ұйымды басқарудың ӛзгерісі  

аймағында  дағды мен    біліктілікті үйрету. 

Міндеті :  

-студенттердің басқаруды ұйымдастыру ӛзгерістерінің заңдылықтарын және 

қағидалар   әрекетін, сыртқы орта ӛзгерістері мен ұйымның ӛмірлік оралымын 

және олардың ӛзара байланысын жете түсінуі. 

Курста қазіргі ұйымдардың ӛзгеру ауқымы,ӛзгеріс процестерінің 

табиғаты,ұйымдастыру процесінің ӛзгерістері,енгізу мәселелері және де ӛзгеріс 

кедергілері сұрақтары қарастырылады. 

Студент пәнді меңгеру нәтижесінде:   

Білу: заңдылықтарды, қағидалар мен ұйымның басқару ӛзгерістерінің 

технологиялық  параметрлерінің  процесстерін. 

Істей білу:  

ұйымның басқару ӛзгерістері тәжірбиесінің процестері мен мәселелерін 

талдай  білу, басқару тәжiрибесінде тиiмдi жол табу;  

Дағдылануы: 

ұйымдастыру ӛзгерiстерiмен сабақтас басқарушылық шешiмдердi 

қабылдау. 

 

ЖБТ 1 – Специализация «Стратегиялық (жалпы) менеджмент» 



 

 

MM3504 
 

Халықаралық менеджмент 
3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  

Менеджмент 
 

2+1+0 

Мақсаты :  халықаралық корпорациялардың басқаруда қазiргi тәжiрибелерді 
меңгеру. 

Міндеті: Халықаралық менеджментті 

кешенді зерттеу , сыртқы ортаны   талдау және оны бағалау,   әр елдің мәдени 

ортасына талдау жасау және бағасын беру , фирманың шетел операцияларын 

жүзеге асыратын ұйымдастыру пiшiндерiн таңдау және жаттығу қолдануы 

шеңберінде. 

Курстың мазмұны : Халықаралық бизнес және халықаралық менеджмент.   

Халықаралық бизнестің ұйымдастырушылық-құқықтық формасы. Халықаралық 

фирмадағы стратегиялық жоспарлау. Халықаралық менеджменттегі қаржы және 
инвестициялық шешiмдер.Халықаралық инвестицияларды технологиясы. 

Халықаралық кәсiпкерлiкте адам ресурстары мен әдепті басқару.  

 

Білу : теориялық сұрақтар және талдау,халықаралық кәсiпкерлiктiң 
сыртқы ортасының  бағасы мен әдiстемелiк негiздерiн ,   халықаралық 

кәсiпкерлiктің ұйымдастырушылық-құқықтық формалары, ұйымдастыру 

дамуының перспективалық заңға сүйенулері. 
Білу керек :   кәсiпорындардың еңбек ӛнiмдiлiгiнiң жоғарылатуының 

есебiн және сыртқы экономикалық қызметтiң ауқымдарын кеңейтуiн 

тиiмдi шешілуін. 
Дағдылануы :  экономикалық әлуеттiң қолдануының әсерiн 

максимизация болған елдерiнiң заңға сүйенген мүмкiндiктерi.  

UVD 3505 

 

Сыртқы экономикалық 

қызметті басқару 
2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  

Менеджмент 
 

1+1+0 

 

Мақсаты : сыртқы экономикалық қызметтің  шаруашылық жүргiзушi 

субъектiсі жағдайындағы әдістер, процедуралар мен формалар туралы 
теориялық бiлiмдердiң бүтiндiк жүйесiн студенттерге ұсыну. 

Міндеті  :  сыртқы экономикалық қызметті басқару механизмі мен негізгі 

түсініктерді үйрету, шет елден  серiктестi таңдауда ұйым-дастырушылық-
құқықтық және  экономика-лық жағдайлардың негiзгi ұғымдары, сыртқы 

экономикалық шарттардың бӛлiмдерiнiң мазмұны және ерекшелiктерi, сыртқы 

экономикалық мәмiлелердi қорытынды-ларының  ретi және сыртқы эконо-
микалық операцияларды, сонымен бiрге жабдықтау-лардың базистiк 

жағдайларын жүргізу. 

Білу :   сыртқы экономикалық шаруашылық жүргiзушi субъектi 

ұйымының жағдайын, процедурасын, әдiстерін. 
Білу керек:  тәжiрибеде сыртқы экономикалық белсендiлiктi басқаруда 

алған бiлiмдерді қолдану. 

Дағдылануы :  шет тілде сыртқы экономикалық мәмiлелердi жасауды, 
сыртқы экономикалық операцияларды ӛткiзудi, келiссӛздердi жүргiзуді 

және iс қағаздарын жүргiзуді.  

UR3506 
 

Тәуекелді басқару 
3 кредит/5 ECTS 

Пререквизитте:  

Менеджмент 

2+1+0 

Мақсаты :  тәуекелдерді басқару тәсілдерін үйрету 

Міндеттері  :    тәуекелдi анықтау тәсiлдерi мен  тәуекелдiң жiктелу тәсiлдерiн 

зерттеу; тәуекелді тәдыратын факторлардың идентификациясын 

меңгеру.;тәуекелді басқаруда дағдыларды мелену;тәуекелді тӛмендету 

тӛмендету тәсiлдерiн талдау;  

Курстың мазмұны  :    курс мына сұрақтарды қарастырады:экономикалық 

белсендiлiктегі тәуекелдердiң ұғымы, тәуекелдердi туғызатын 

факторларды,тәуекелдің жалпы қағидалары, тәуекелдердi басқару, тәуекелдi 

тӛмендету тәсiлдерi, жобаны  қаржыландыруындағы есебi, тәуекел ұйым - 

менеджмент. 

 

студент пәнді игеру нәтижесінде: 

Білу :  тәуекелдiң ұғымы және оның жiктелуi,зиян әкелген тәуекелдердi 

бағалау әдiстерi; белсендiлiктiң әр түрлi қызметіндегі тәуекелдi барынша 

азайтудың негiзгi тәсiлдерi .  

Білу керек:  потенциалдық тәуекелдердi талдап анықтауды, оларға 

басқару механизмдерін қолдануды, ескертiлген шараларды 

ұйымдастыруды.  

Дағдылануы:  тәуекелде тиiмдi басқару тәсiлдерін таңдауға.  

  

UK3507 
 

Бәсекеге қабiлеттiлiкті 
басқару 

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиты: Менеджмент 
2+1+0 

Мақсаты :  әдiстемелiк қағидалармен , қағидаттармен және ұйымдардың 

бәсекеге қабiлеттiлiктiң ғылыми-практикалық  кепiлдемемен танысу. 

Міндеті  :    ұйымның нарықтық ортада бәсекеге қабiлеттiлiгіне әсер ететiн 

негiзгi факторларды зерттеу;  

Қысқаша  мазмұны бәсекелестiктiң теориялық  негiзi.Нарықтық 

қатынастардың негiзгi экономикалық заңдары,бәсекеге қабiлеттiлiк басқаруға 

ғылыми тәсiлдемелер. Бәсекелік басымдылықтарды басқару теориясы,бәсекеге 

қабілеттілікті бағалау әдістері. 

 

Білу :   теориялық, әдiстемелiк жағдайларды және ұйымдардың бәсекеге 
қабiлеттiлiгңн басқару. 

Білу керек :  тәжірбие жұмысында бәсекеге қабiлеттiлiкті басқаруда 

алынған бiлiмдерi қолдану. 
 Дағдылануы : ұйымның ӛмiрлiк айналымының кезеңдерiнің құрамы 

мен құрылымын анықтау, оларда ұйымның бәсекеге қабiлеттiлiгiнiң 

басқарудың ерекшелiктерi.   

ЖБТ 2 –  Специализация «Адам ресурстарын басқару» 



 

 

ET 3504 
 

Еңбек экономикасы 
3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер:  

Менеджмент 
2+1+0 

 

Мақсат: еңбек экономикасы саласында студенттерді ғылыми, әдiстемелiк және 

нақты бiлiмдермен қаруландыру. 

Міндеттері: ұйымдардағы еңбек жолының аспектiлерi және олардың 

мазмұнының ерекшелiгiн әлеуметтiк-еңбектi зерттеу; қызыметшiнiң еңбек 

жолының тиiмдiлiгiн бағасының қазiргi әдiстемелерiн қарап шығу; сала 

әлеуметтiк-еңбекке аудиттiң жүзеге асыруын әдiстеменi меңгеру; мәселе курсте 

бойымен шетел және алдынғы отандық тәжiрибесi қаралатын зерттеу. 

 

Білу:еңбек,оның түрлері,категориялары,қызметтері,персоналдың 

классификациясы,кадрлар құрылымы мен оған әсер ететін 

факторларды,персоналдың қызмет етукӛрсеткіштерін. 

Білу керек:ұйымның еңбек кӛрсеткіштерін талдау мен жоспарлау. 

Дағдылары:еңбек экономика саласындағы қалыпты жағдайларда 

кәсіби дәлелдеме. 

 

OT 3505 

 

Еңбекті ұйымдастыру 

2 кредит/3 ECTS  
Пререквизиттер:  

Менеджмент 

1+1+0 

 

Мақсаты: кәсiпорындардағы әдiстемелiк сұрақтар және еңбектi 

ұйымдастырудың негiзгi теориялық жағдайларының зерттеуi.  

Міндеттері: еңбектi ұйымдастырудың әдiстерiн меңгеру, еңбектi 

ұйымдастырудың деңгейiнiң талдауы, еңбектi ұйымдастырудың жобалауын 

меңгеру.  

Курстiң мазмұны: Еңбектi ұйымдастырудың мән және мазмұны. Ӛндiрiс 

ұйымдастыру жүйесіндегі еңбектi ұйымдастырудың орыны. Еңбектi ғылыми 

ұйымдастырудың ерекшелiгi.  

 

бiлу: еңбектi ұйымдастырудың мәні мен мазмұнын және НОТ-тың  

негiзгi бағыттарын. 

Білу керек: ұйымда еңбектi ұйымдастыруды басқару,еңбекті 

ұйымдастыру деңгейін талдау.  

Дағдылар:еңбекті ұйымдастыру деңгейін бағалау. 

NT 3506 
 

Еңбекті нормалау 
3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер:  

Менеджмент 
 

2+1+0 

 

Мақсат: әр кәсiпорындағы нарықтық жағдайлардағы әдiстеме және еңбек 

ӛлшемiнiң анықтауын тәжiрибелі зерттеу.  

Міндеттері: ӛнiм бiрлiгiне уақыттың нормативiнiң анықтауының әдiстерiн 

меңгеру; жабдықтың қолдануының ӛте тиiмдi тәртiбi, машиналар және тетiктер; 

ӛндiрiстiк процестi ӛте тиiмдi құрылымның әзiрлеуiн меңгеру.  

 

Бұл курсты  меңгерген студент білу керек:жұмыс уақытын 

нормалауды,еңбек құрылымын әртүрлі микроэлементтер бойынша 

талдау жасауды.  

PM 3507 

 

Персонал-маркетинг 

3 кредита/5 ECTS  

Пререквизиты:  Менеджмент 
2+1+0 

 

 

Мақсат: негiзгi қызметкерлер санаттары туралы теориялық бiлiмдеi алу. 

Міндеттері: мәннiң зерттеуi және персонал-маркетингтiң ерекшелiктерi - бұл 

облыста жетекшi шетел елдер тәжiрибесі мен  әлемнiң жетекшi 
серiктестiктерiндегi персонал-маркетингiнің даму үрдiсiмен танысу. Курстiң 

мазмұны: Нарықтық экономиканың жағдайында персонал маркетингi. 

Кәсiпорын қызметкерлерiнiң маркетингтік бағыттарын анықтайтын  сыртқы 
және iшкi факторлар. 

 

Білу:персонал-маркетингтің мәні мен ерекшеліктерін,осы саладағы шет 

елдер тәжірибесін. 

Білу керек:персоналды жоспарлаудың стратегиялық және жедел 

бағыттарын анықтау. 

Дағдылар:  қызметшiнiң функциялардың ӛткiзуiнiң позицияларымен 

ұйымдарды қызыметшiнiң қызметi туралы лауазымдық нұсқаулықтарды 

талдау және персонал - маркетинг 

 

ЖБТ 3 –  Специализация «Инновациялық менеджмент» 

 

RM 3504 

 

Риск-менеджмент 

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер:  

Менеджмент 

2+1+0 

 

Пән мақсаты: тәуекелдерді басқару тәсілдерін білу. 

Міндеттері: тәуекелдің түрлері мен оларды шешу жолдарын оқыту, тәуекелді 

туғызатын идентификаациялық факторлардың тәсілдерін меңгеру,тәуекелді 

басқаруда дағдыларды иеленеу,тәуекелдерді тӛмендету тәсілдерін талдау. 

Курстың қысқаша мазмұны:   

Пән экономикадағы тәуекел сұрақтарын қарсатырады, тәуекел тудыратын 

факторларды, тәуекелді басқаруды,қаржыландыру жобасындағы  тәуекел 

есебін,тәуекелді талдауды қарастырады.  

Білу: тәуекел түсінігі мен тәуекел түрлері, тәуекел әдістерін бағалау, 

зиян келтіретін жайттар.  

Білу керек: болатын тәуекелдерді табу мен  талдау, оларды басқару үшін 

қаржылық және басқа да механизмдерді қолдану, алдын алатын шаралар 

қолдануды білу.  

Дағдылары:тиімді тәсілді таңдау. 

 

 

 



 

 

UIS 3505 
 

Интеллектуалды меншікті 
басқару 

2 кредит/3 ECTS  

Пререквизиттер:  
Менеджмент 

2+1+0 

 

Мақсаты: интеллектуалды жеке меншікті басқару бойынша заңдылықты, 

экономикалық және ұйымдастырушылық басқару бойынша білім алу. 

Міндеттері: оқу орнында интеллектуалды жеке меншікті басқару пәнін негізгі 

ресурс ретінде кӛрсету, интеллектуалды жеке меншікті басқару пәнінің 

экономикалық құрамын ашып кӛрсету. 

 

Білу керек: ҚР заңдары, нормативті-құқықтық интеллектуалды жеке 

меншікті басқару базасын, интеллектуалды жеке меншіктің бағасын 

белгілеу, интеллектуалды жеке меншіктің объектілерін патенттеу. 

Жасай білу керек: теориялық білімді іс жүзінде тиімді қолдана білу 

Дағдылар: интеллектуалды жеке меншіктің объектілерінің үдерістерінің 

басқару технологиясын білу . 

OVB 3506 

 

Венчурлық бизнесті 

ұйымдастырк 

3 кредит/5 ECTS  
Пререквизиттер:  

Менеджмент 

2+1+0 
 

Мақсаты: студенттерде кәсіпкерлік пен ӛндіріс саласы бойынша қажетті 

дағдыларды қалыптастыру, нарықтық жағдайда инновациялық кәсіпті жүргізу, 

материалдық ӛндірісте инвестициялық тәуекелдерді басқару. 

Міндеттері: Студенттердің инновациялық кәсіпкерлік туралы теориялық 

білімін жетілдіру, инновациялық кәсіпті басқару бойынша тәжірибелік 

дағдылардың пайда болуы, оларды жоспарлау мен ұйымдастыру.  

 

Білу керек: инновациялық кәсіпкерлік түсінігі және оған әсер ететін 

ӛндірістік күштер, жаңа инновациялық кәсіпкерліктерді ашудың  

әдістері.  

Жасай білу керек: қажетті қаражаттың сомасын, болашақта кететін 

шығындарды, ӛзін ӛзі ӛтеуді, жаңалықтардың әлеуметтік экономикалық 

тиімділігін және тәуекелдердің  санын  білу керек.  

Дағдылану керек: инновациялық жобалардың ортақ және коммерциялық  

тиімділігінің кӛрсеткіштерінің әдістеріне.  

IM 3507 

 
Инновациялық маркетинг 

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер:  
Менеджмент 

2+1+0 

 

 

Мақсаты: студенттерде ииновациялық маркетинг саласы бойынша қажетті 

дағдыларды қалыптастыру. 

Міндеттері:  

Бiлiмдер және биiк тәуекел және ақпараттың кемшiлiгiнiң турбулент 

нарықтарын жағдайында қою және маркетингтiң бiр үлгiдегi есептерiнiң шешiмi 

үшiн қажеттi дағдыларын алу. 

Курста мақсаттық сегменттердiң таңдауы және инновациялық ӛнiм немесе 

қызметтiң айқын орнын анықтауы қаралады; бағалы саясаттың қалыптастуы, 

жоғары технологиялы нарықтарға сол бағалардың дәйектемесi және сатуларды 

жағдайы санда; инновациялық тауарлар және қызметтердiң ӛткiзу арналарының 

қисынды таңдауы қаралады.  

Пәнді оқу барысында студент білу керек: 

Ұйымда инновациялық нарықта, қазiргi мәселелер инновациялық 

белсендiлiк, шаруашылық байланыстарын ұйымда маркетинг басқару 

принцип бiлсiн және инновациялық белсендiлiкпен басқару; 

инновациялық салада маркетинг құрал-сайманын пайдалануға икемi 

болу; инновациялардың тиiмдiлiгi бағалау; жаңа ӛнiмдердiң маркетингi 

жоспарлау;  

Дағдылары арнаулы әдебиетпен, анықтама әдебиетi және заң 

құжаттарымен есептердiң шешiмiне ие болу. 

4 курс/ 7 семестр 

Модуль 8.   Сапа мен ӛнімділікті басқару 

UP 4401 Ӛнімділікті басқару 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер:  

Менеджмент 

 
2+1+0 

Мақсат: студенттердің білімін кешенді қалыптастыру және менеджменттің 

тәжірибелік дағдысын белгі негізінде басқару. 

Міндеттер:  мына сұрақтар бойынша үйрену және жүйелендіру: 

ӛнімділікті басқару қағидасының негізгі түсініктері мен әдістемесі;ӛнімділікті 

жоғарылатуда негізгі бағыттардың қамтамасыз етілуін талдау;ӛнімділікті 

жоғарылатуда шет елдердің басқару үлгілерімен танысу. 

 

Білу:менеджменттегі ӛнімділіктің рӛлін,факторлары мен ұйымдағы ӛнім 

ӛндіруді жоғарылатудың технологиясын,ӛнімділік саласы мен қорының 

ӛсуін. 

Білу керек:ӛнімділікті басқару мақсаты мен стратегиясын 

қалыптастыру;ӛнімділікті жоғарылатуға бағытталған шешімдер 

қабылдау. 

Дағдылар:Ӛнімділіктің қазіргі заманғы басқару жүйесін жобалау. 

 

Модуль 9.  Жобаларды басқару және корпоративтік басқару 



 

 

KU 4402  
Корпоративтік басқару 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  
Менеджмент 

2+1+0 

Курстың мақсаты-студенттерде корпоративтік басқарудың Қазақстанда және 

шет елдердегі әдістерін,қызметтерін,стратегиялары мен мақсаттарын 

қалыптастыру. 

Міндеттері: 

-акционерлік қоғамдарды басқаруда теориялық және тәжірибелік негіздерді 

меңгеру; 

-әлемдік тәжірибедегі белгілі корпоративтік басқарудың негізгі үлгілерін 

меңгеру. 

Курстың қысқаша мазмұны: компания менеджерлері мен олардың иелері 

арасындағы  негізгі теориялық және әдістемелік  жүйелерді талдау және бағалау. 

Курсты меңгеру барысында студент білу керек: 

-ұйымдастырушылық құрылым түрлерін; 

-ҚР корпоративтік басқару негізіндегі заңнамаларын; 

Білу керек: 

-корпоративтік басқару саласында негізгі білімін пайдалану. 

Дағдылар: 

-корпоративтік биснес стратегиясы аясында басқарушылық шешімдер 

қабылдау. 

ЖБТ 1 – Специализация «Стратегиялық (жалпы) менеджмент» 

OB4501 

 

Бизнесті бағалау 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер:  

Менеджмент 

 
2+1+0 

 

Мақсаты  курста кәсiпорынның құнының бағаға және басқаруға теориялық, 

әдiстемелiк және тәжірбиелік тәсiлдемелерiн зерттеу болып табылады. 

Міндеті   (бизнес ) кәсiпорын құнын бағалаудың ӛткiзуiн ұйымдастыру - 

нормативтiк базасын зерттеу; (бизнес ) кәсiпорынның негiзгi қағида бағасы; 

кәсiпорын құнын бағалаудың әдiсi және ұйымды игеру және активтердiң жеке 

топтарын зерттеу. 

Курста:  бағаның ерекшелiгiнiң ақпарат және бизнестiң бағасының әдiс қажеттi 

ағындарын, бағаның негiзгi ұғымдары, бағалау қызметтiң реттелуi, уақытша 

ақшалай бағалау қайта құрылымдау, инвестиция салу қаралады, кәсiпорынды 

жою, жер учаскесi және тағы басқалар бағаланады. 

Білу: бизнестi бағалауда шешімдер қабылдау қағидалары мен негiзгi 

үлгiлер.  

Істей білу  кәсiпорынның қаржы ахуалына талдау жасау, бағаның негiзгi 

әдiстемелерiнiң қолдануымен бизнес құнын бағалауды ӛткiзу.  

Дағдылануы :  активтер және коммерциялық ұйымның құрал-

жабдықтарының кӛздерiн қатынаста қолданыстағы бухгалтерлiк есеп-

қисаппен жұмысы, инвестициялық жобаларды бағаға, шешiм қабылдауға 

тәжірбие береді. 

 

KM 4502 
 

Консалтинг-менеджмент 
3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 
 

Мақсаты:  бiлу басқару консалтинг облысында үйренушi теориялық 

бiлiмдерiмен игеру олардың тәжiрибесiнде қолдана алуы. 

Міндеті : курстың зерттеу мәнімен және консультациялық белсендiлiктi 

мазмұнымен танысу болып табылады; кәсiби консультанттарды қолданумен 

теорияның үйренуi және басқару кеңес берудi ,ӛткiзудiң тәжiрибесі. 

Курстың қысқаша мазмұны: дағдарыстық ахуал, , кеңес берудiң ерекшелiгiнiң 

консультациялық басқару консалтингтiң анықтауы, мақсаттар және кеңес 

берудiң есебi, негiзгi кезеңдер, тапсырысшылардың түрлері, басқару кеңес 

берудi үлгiсі, түрлері және басқару консалтингтiң әдiстерi. 

 

Білу: ұйым және басқару кеңес берудiң процестiң жүзеге асыруын 

әдiстемесі . 

 Білу керек:  оңтайлы басқарушылық шешiмдердi қабылдау; басқару 

кеңес беру қызметтер маркетингiн жүзеге асыру; басқару кеңес беру 

экономикалық тиiмдiлiгін бағалау. 

Дағдылану: 

мәселелердiң  шешiм басқарушылық шешiмдерімен оптимизацияның 

әдiстерi және талдау әдiстерiмен.  

KM4503 

 

Дағдарыс-менеджмент 

2 кредита/3 ECTS  
Пререквизиты:  Менеджмент 

 

1+1+0 

 

 

Мақсаты:  дағдарыстан кәсiпорындарының қорытындысы бойымен кризиске 

қарсы басқарудың негiздерi, iс-шаралар әзiрлеумен таныстыру, кәсiпорынның 

дәрменсiздiгі және оларды жою. Міндеті:  қағида, функциялар, әдiстер және 

кәсiпорындардың қаржы сауығуын технологиясының практикалық қолданудың 

әдiстемелiгiн үйрету; олардыңның жеңуi экономикалық жүйелер және 

жолдарындағы табиғатқа, себептер және дағдарыстардың типологиясы туралы 

айқын ұсыныс беру.. 

 

Білуі тиіс:  банкроттық процедурасының кризиске қарсы 

процедуралардың экономикалық мәнi және олардыңның таңдауының 

себептерiн. 

Істей білу:   кризиске қарсы басқару теориясының негізінде бiлiмін 

пайдалану;  

Дағдылану :   дағдарыстық ахуалдардың iздеп табуының әдiстерiмен; 

тӛмендету және кәсiпкерлiк тәуекелдердiң бейтараптандыруы және 

кәсiпорынның тӛлем тӛлеуге қабiлетсiздiгiнiң әдiстерiн меңгеру керек. 

USS 4504 

 

Әлеуметтiк саламен басқару 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиты: Менеджмент 

Мақсаты:   әлеуметтiк салада саясат және басқарудың негiзгi әлеуметтiк 

мәселелерімен танысу.   
Міндеті:  әр түрлi елдерде әлеуметтiк саланың жеке салалары, басқарудың 

Білу:  елдiң экономикасы мен әлеуметтiк саясаттың теориялық негiздерi, 

оның тәжiрибеде және байланыста әзiрлеуiн. 

Білу керек : тәжiрибеде әлеуметтiк салада басқарудың облысында алған 



 

 

2+1+0 ерекшелiктерiндегi әлеуметтiк саясат, әдiстеме, реті және оның әзiрлеуiн, 
тәжiрибесін және ӛткiзуiн зерттеу . 

Қысқаша мазмұны: Әлеуметтiк даму ұғымы және тұжырымдама. Әлеуметтiк 

салада басқарудың тиiмдiлiгi. Мемлекеттiң әлеуметтiк саясатының негiзгi 
бағыттары.  

 

бiлiмдерді қолдану. 

дағдылар: әлеуметтiк саланың ғылыми және оқу әдебиетiмен жұмысы, 

тиiстi әлеуметтiк бағдарламалардың әзiрлеуiнiң жолында басқа елдердiң 

тәжiрибесін қосымшалап қолдану. 

UP 4505 
 

Ӛнімді басқару 
3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер:  

Менеджмент 
2+1+0 

Мақсат: сатуларды максимизациялау пiкiрінен ӛнiмдердiң баланс жасалған 

портфельдiң жасауының теориялық және жаттығу сұрақтарымен танысуы. 

Міндеттері: ассортиментті жоспарлауды меңгеру,жеке ӛнімдердің ӛмірлік 

айналымындағы барлық сатыда  маркетингтік қолдау, 

Компанияның жалпы стратегияларымен байланыс,ӛнімнің сапасы мен 

бірегейлігінің әсер етуімен капиталды қалыптастыру. 

бiлу: ӛнiмдердiң баланс жасалған портфелін жасауының теориялық және 

тәжірибелік сұрақтарын бiлу; 

Білу керек: ассортиментті жоспарлауды, жеке ӛнiмдерге маркетинг 

қолдау кӛрсетуді. 

дағдылар: баға белгiлеуге, дистрибуция және ӛнiмдердiң алға басуы 

бойымен нарық, кепiлдемелерге жаңа ӛнiмдердiң қорытындысы 

бойымен iс-шаралар әзiрлеу. 

ЖБТ 2 –  Специализация «Адам ресурстарын басқару» 

USRO 4501 
 

Ұйымның әлеуметтік 
дамуын басқару 

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер:  
Менеджмент 

2+1+0 

 

Мақсат: әлеуметтік ұйым қызметін басқарудың оңтайлы әдістерін жасау 

үшін,персоналды басқару бойынша мамандарда кешенді білім мен дағдыларды 

қалыптастыру. 

 Міндеттері: әлеуметтiк ұйымның дамуды ұғымдық aппaрaтты басқаруды 

игеру;  әлеуметтiк ұйымның даму функциялары және басқарудың есептерi; 

әлеуметтiк ұйымның дамудың басқарудың жаттығу дағдыларын қалыптастыру; 

әлеуметтiк ұйымның дамуын басқаруда  жаңа ақпараттық технологияларды 

қолдану. 

Білу:әртүрлі экономикалық жүйедегі ұйымның қызметі мен 

әдістемесі,әлеуметтік-еңбек мәселесіндегі шешімдер тәжірибесы. 

Білу керек:алынған білімді әлеуметтік даму тәжірибесын басқаруда 

қолдану.  

Дағдылар:ұйымның әлеуметтік қызметін басқаруда оңтайлы шешімдер 

шығаратын персоналды басқару. 

 

OTZS  4502 

 
Шетел елдердегі еңбекақы 

тӛлеу 

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер:  

Менеджмент 
2+1+0 

 

 

Мақсаты: шетел тәжiрибесiнде еңбекақы тӛлеу жүйелерiнiң қолдануын зерттеу 

және олардың ерекшелiктерiнiң анықтау.  

Міндеттері: жетекшi шетел елдерiндегi еңбекақы тӛлеу жүйелерiнiң 

ерекшелiктерiнi iздеп табу, шетел елдердегi еңбекақы тӛлеу жүйелерiнiң  және 

олардың даму үрдісін меңгеру.  

Курстiң мазмұны: АҚШ, Жапонияда еңбекақы, ЕС және ТМД елдеріндегі 

еңбек ақы. 

бiлімі: әлеуметтiк және басқару ақпарат  кӛздерi бойынша барлық 

жетекшi елдердегі еңбекақы тәжiрибесiн білу. 

Бiлу керек: тәжiрибеде еңбек құқығы теориясынан алған бiлiмдерi және 

еңбек туралы заң нормаларын қолдану.  

Дағдылар: нақты еңбек қатынастарына құқықтың нормаларының 

қолдануының дағдыларын қалыптастыру. 

 

SATP 4503 
 

Еңбек кӛрсеткіштерін 
жүйелік талдау 

2 кредит/3 ECTS  

Пререквизиттер:  
Менеджмент 

2+1+0 

 

Мақсат: нақты ұйымның еңбек кӛрсеткiштерiн қолданудың тиiмдiлiгiн мен 

мәнін талдаудың мазмұнын зерттеу.  

Есеп: ӛндiрiстiң процесiнде (жұмыс уақыты ) еңбек ресурстарының кәсiби және 

бiлiктiлiк құраммен қамтамасыз етілуін бағалау; 

-еңбек ӛнімдiлiгiнiң жоспарының орындалуына ортақ баға.  

Курстiң мазмұны:  еңбек кӛрсеткiштерiнің жүйесі, олардың рӛлi және 

әлеуметтiк-экономикалық  дамудағы орны. 

Білімі:еңбек кӛрсеткіштерін әдістемелік талдау. 

Білу керек:алынған білімді әртүрлі еңбек кӛрсеткіштерін талдауда 

пайдалану. 

Дағдылар:жұмыс барысын талдауда сапалы еңбек ресурстарын 

қолдану,еңбек ресурстарын пайдалануды тиімді бағалау. 

. 

UK 4504 
 

Дауларды  басқару 
3 кредит/5ECTS  

Пререквизиттер: 

Менеджмент 
2+1+0 

 

Мақсат: жанжалдардың профилактика және басқарудың концептуалды және 

жаттығу негiздерiнiң студенттерiмен игерілуі.  

Міндеттер: жанжалдар және жанжалдардың даму тетiктерiнiң себептерi. 

диагностика және дауды шешуiнiң әдiстемелiк негiздерiнiң меңгеруi ұғымдық - 

категориялық басқару аппаратыны меңгеру.  

Курстiң мазмұны: әр түрлi пiкiрлер, түрлер және жанжалдың ӛңдерi, даулы 

Бiлу:жанжалдардың себебі және жанжалдардың даму тетiктерiн, дауды 

шешуiнiң диагноостикалық әдiстемелiк негiздерiн,жанжалдың түрлері 

және ӛңдерiн, даулы жағдайларды басқару әдiстері және дауды шешу 

стильдерiн.  

Бiлу керек: ұйымдағы жанжалға диагностика жасауды; даулы 

жағдайларды және жанжалдарды басқарудың технологиясын алдын ала 



 

 

жағдайлармен басқарумен, әдiстер және дауды шешуiнiң стильдерi жанжалдың 
феноменiнiң зерттеуi 

  

сақтандыру.  

Дағдылар : даулы жағдайдың тиiмдi басқару. 

  

ST 4505 
 

Еңбек социологиясы 
3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер:  

Менеджмент 
2+1+0 

 

Мақсаты: әлеуметтік-еңбектік жағдайлар мен үдерістерді зерттеу мен талдау, 

оларды болжау мен басқару, әр бір  жұмысшы мен жұмысшылар тобына тиімді 

еңбек шарттарын жасау. 

Пән мазмұны:  еңбек әлеуметінің түсінігі, кәсіп әлеуметі, еңбекті уәждеу мен 

ынталандыру, әлеуметтік еңбекті ұйымдастыру, еңбектік ұйымдағы тұлға. 

Білу : еңбек әлеуметінің мәні, еңбектік ұйымдағы тұлға, кәсіп әлеуметі, 

еңбектегі әлеуметтік зерттуелердің мақсаты мен бағдарламалары, 

әдістері мен оны жүргізу әдіснамасы.  

Білу керек: еңбектегі үдерістер мен болуларды әлеуметтік дамуда ашу,  

оған әсер ететін ішкі еңбектік емес факторларды анықтау. 

Дағды: негізгі экономикалық және әлеуметтік мәселелерді  шешуде 

әлеуметтік факторларды қолдану. 

ЖБТ 3 –  Специализация «Инновациялық менеджмент» 

USIP  4501 

 

Инновациялық жобалардың 

құнын басқару 

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер:  
Менеджмент 

2+1+0 

 

Мақсаты: теориялық жағдайлардың дамуы және инновациялық жобалардың 

құнының жаттығу кепiлдемелерiн әзiрлеу.  

Курстың міндеттері есептер мен құнды басқару, оның құнының басқару есебi 

бар жобаның орындалу әдiстерi, әдiстердiң дәйектемесi ,жобалардың құнның 

басқаруының қазiргi стандарттарының талдауын ӛткiзу, әзiрлеу болып 

табылады.  

Инновациялық жоба  құнының бағасына негiзгi тәсiлдемелерді білу. 

 Білу керек:Құнның бағасында экономика-математикалық әдiс 

қолдану,инновациялық жобалардың тиімді кӛрсеткіштерін анықтау. 

Инновациялық жобаның құнының бағасының әдiстерімен және 

үлгiлерiмен экономика-математикалық иелену. 

UKIP  4502 

 

Инновациялық жобалардың 

сапасын басқару 

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизит:  Менеджмент 

2+1+0 

 

Мақсаты: инновациялық жобалардың сапаны басқару облысындағы теориялық 

бiлiмдер және жаттығу дағдыларының студенттерiмен алудың мүмкiндiгін 
туғызу 

Міндеттері: инновациялық жобалардың сапасымен қазiргi аспаптар және 

басқару әдiсiнi зерттеу; инновациялық жобаның ӛмiрлiк оралымының әр түрлi 

кезеңдерiндеші сапа деңгейiнiң бағасы және кӛп ғылымды бұйымдардың 

бәсекеге қабiлеттiлiк дағдылары ӛндiру; инновациялық жобалардың сапаны 

басқаруда статистикалық әдiстерін қолдану дағдылары, жобалардың ӛнiмiн 

ӛндiру; сапаға шығындардың басқарудың облысында бiлiм құрастыру. 

 

Пәнді қорытындылағанда студент білу керек: сапаның деңгейi және кӛп 

ғылымды бұйымдарды бәсекеге қабiлеттiлiк бағалау рәсiмiн; 

инновациялық жобаның сапасына шығындардың құрылымын. 

Жасай білу керек:сапаны басқаруда қажетті құралдар мен әдістерді 

таңдай білу. 

 Иелену:Статистикалық талдау әдiстерiн иелену; сапаны басқаруда 

қазiргi заманғы әдістер мен құралдарды пайдалану.  

 

 

 

UIP 4503 

 

Инновациялық жобаларды 

басқару 

2 кредит/3ECTS  

Пререквизиттер:  
Менеджмент 

2+1+0 

 

Мақсаты:студенттерде инновациялық белсендiлiк саласы мен  инновациялық 

жобалардың басқаруда кәсіби құзырлықты қалыптастыру.  

Міндеті: ұйымдардағы жобалық басқару және жобалық бизнестiң 

ерекшелiктерiмен студенттерді таныстыру; инновациялық белсендiлiктiң 

ерекшелiктерiнiң түсiнуiн қалыптастыру және инновациялық жобалардың 

басқарудың ерекше сызықтары; талдаудың облысы және инвестициялық 

инновациялық жобалардың бағасында бiлiмдер және дағдыларды кешеннiң 

қалыптастыруы; жұмыстың дағдыларын жобалық командада қалыптастыру. 

 

Пәнді үйрену нәтижесінде студент: 

Білу керек:жобалық бизнес пен жобалық қызмет 

ерекшеліктерін;инновациялық жобалар ерекшеліктерін. 

Жасай білу керек:жобаның тәуекелін талдауды және инвестициялық 

талдау жасауды,жобаны жүзеге асыру кестесін жасауды және жобалық 

қызметтің нәтижесін бағалауды білу керек. 

Дағдылары:Қосымша құжаттар жасау мен жобалық инвестициялық 

талдау. 

 

IST 4504 

 

Инновациялық стратегиялар 

мен тактикалар 

3 кредит/5 ECTS  
Пререквизиттер:  

Менеджмент 

2+1+0 

жоғарғы технологиялардың кәсiпорындары және кӛп ғылымды ӛнiмде жасаудың 

қамтымы мақсаттарындағы инновациялық белсендiлiктi салада әзiрлеуге және 

стратегияның ӛткiзуi және тактика бойымен қалыптастыру терең бiлiмдер, 

аналитикалық және жаттығу дағдыларының үйренушi жүйелерiнде. 

Міндеттері: мазмұнның ашылуы, инновациялық стратегия және ұйымның 

Нәтижесінде студент бiлу керек: инновациялардың басқару процесінiң  

мазмұны мен қызметін, кәсiпорынның инновациялық стратегиясының 

түрлерiн; мемлекеттiң инновациялық саясатының негiзгi бағыттарын;  

инновациялық белсендiлiктi қаржыландыру және бағалау әдiстерiн. 

Бiлу керек: кәсiпорындағы инновациялық процестiң мақсаттары 



 

 

 маңыздылығының тактикасының негiзгi бағыттарының инновацияларды қазiргi 

кешендi жүйе, басқаруды кәсiпорынында; оның дамуының стратегиясының бұл 

негiзiнде ғылыми-техникалықтың әдiстер және жасау және бағаның тәсiлдерi 

және кәсiпорын және қалыптастыруды инновациялық потенциалдарды 

қарастыру; мемлекеттiк ғылыми-техникалықпен негiзгi жағдайлармен танысу 

және инновациялық саясат. 

 

құрастыру және олардыңның ӛткiзілуiн ұйымдастыру; кәсiпорындарда 

жаңалықтар жасау және қолдануды жоспарлау 

 

ACMOI 4505 

 

Инновациялар негiзiнде 

дағдарысқа қарсы 
менеджмент 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизит:  Менеджмент 
 

2+1+0 

 

Мақсаты: дағдарысты басқарудың негіздерімен танысу,дағдарыстан шығу 

бойынша іс-шаралар әзірлеу,институттардың банкроттығы мен ликвидациясы 

туралы таныстыру. 

Міндеттері: қағида, функциялар, әдiстер және кәсiпорындардың қаржы 

сауығуын технологиясын практикалық қолданудың әдiстемелiгiн үйрету; 

олардың жеңуi экономикалық жүйелер және жолдарындағы табиғатқа, себептер 

және дағдарыстардың типологиясы туралы айқын ұсыныс беру. 

Пәнді үйрену нәтижесінде студент: 

Біледі:банкроттық процедуралар түсінігін,тұрақсыздықты мемлекеттік 

реттеу әдістерін. 

Білу керек:тӛлем қабілетсіздік кӛрсеткішін бағалауда қорытынды талдау 

жасау. 

Дағдылар:ұйымның тӛлем қабілетсіздік тәуекелін тӛмендету әдістері.  



 

 

 

5В050508 – Есеп және аудит 

Пәннің коды Пәннің атауы, кредит саны, 

пререквизиттер 

Мақсаты, міндеті, курстың қысқаша мазмұны  Құзіреттілігі (оқу нәтижесі) 

1 2 3 4 

Мемлекеттік міндетті модуль (8 кредит) 

IK1101 Қазақстан тарихы  

3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: Жоқ 

Модульдың мақсаты: мемлекетiң тарихы және бағытталған туудың процесi, 

қалыптасуды зерттеуге Қазақстан Республикасының құқығы және 
мемлекеттiң дамуымен құқығына бағытталған. Қорытынды және негiзделген 

дәл айғақтарды талдаудағы осы ғылымын пiкiрi және Қазақстанның ӛмiрiнiң 

мемлекеттiк-құқықтының жүзеге асатындай тұрған оқиғаларына негізделген. 
Қазақстан  құқығы және мемлекеттік ғылымның орны мен рӛлі және оның 

пайда болуы олардың бүгiнгi күнге дейiнгі оқиғалары мемлекеттiк-

құқықтарды зерттеудің тарихи тәсiлiн ӛткiзуге болатындығы анықталды. 
Мемлекеттiк-құқықты эволюцияның объективтi  жүйелік  кӛрiнiсiн қалпына 

келтiредi, оны қисынды қайта жасайды және ҚР-ның аймағындағы 

қалыптасқан және келешекте қалыптасатын мекемелер мен институттарды 
қайта қалпына келтіреді. Протоқазақтық және құқықтық жүйелер олардың 

белгiлерін,орта ғасырлық мемлекеттердің  династиялық тарихнамаларын 

жергiлiктi бақылаушылармен, шетелдiк саяхатшылармен  құрастырушылар 
зерттедi. 

Бiлiм: Қазақ Ордасының тiршiлiк әрекетiнiң әр түрлi жақтары ресми 

құжаттарда , шетел және жергiлiктi бақылаушылардың әр түрлi жазбаша 
кӛздерiнде, халық ӛнері шығармаларында  ие болды. Ресейлiк империяны 

шеттiк отаршылдығының мерзiмiдік шетте мемлекеттiк құрылыс және 

құқықтық қатынасты анықтайтын  және объективтiктiң әр түрлi 
дәрежесiмен суреттейтiн әр түрлi мiнездiк кӛп еңбектерi пайда болды. 

Қазақстанда ұлттық мемлекеттiктi мәселе кеңес ӛкiметi жағдайда таптық 

және партиялық позициясы бар арнаулы ғылыми мекемелерде зерттелдi.  
Білу қазiргi жағдайларда мемлекеттiң тарихын бiлу және республиканың  

құқығын зерттеу, мемлекет тарихынның нақты суреттiң қайта жасау , 

елдiң құқығын қайта қалыптастыру мақсаттарындағы тәжiрибе және бұл 
бағытта қорытылған ғылыми-зерттеу біліміне сүйене отырып жүзеге 

асыру. 

POK(R)Ya1102 Кәсіби-бағытталған қазақ 

(орыс) тілі  

3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: Жоқ 

Модуль қазақ және орыс тілдерінің ӛзекті мәселелерін, ерекшеліктерін, даму 

тенденцияларын қарастырады. Берілген курстың басты мақсаты ресми-

іскерлік қазақ (орыс) тілін үйрену. Сонымен қатар, курс бағдарламасы 
іскерлік қазақ (орыс) тіліндегі құжаттардың үлгісін ұсынады.  

- ресми-іскерлік қазақ (орыс) тілінің ерекшеліктерін білу; 

- ресми-іскерлік құжаттармен жұмыс жасай алу және іскерлік ортада қазақ 

(орыс) тілінде сӛйлей алу. 

POIYa1103 Кәсіби-бағытталған шетел 

тілі  
3 кредит 

Пререквизиттер: Жоқ 

Курстың мақсаты: студенттерді жазбаша және ауызша түрде 

коммуникацияның кәсіби, әлеуметтік аяларында қарым-қатынасқа түсуіне 
дайындау, студенттердің алдында шетел тілінің олардың тілдік, танымдық 

және мәдениетаралық құзіреттілігін кеңейту кӛзі ретіндегі мүмкіндіктерін 

ашу. 

- базалық кәсіби-бағытталған лексиканы білу, күнделікті жағдайларда 

шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде кәсіби қарым-қатынасқа тусу 
үшін қажетті тілдің негізгі құрылымы мен қызметін білу;  

- ӛзіндік кӛзқарасты негізгі грамматикалық құрылымды қолдана отырып 

айта білу, үйренген терминологияны қолдана білу. 

Кәсіби модульдер блогы  

3.1 Жаратылыс-ғылыми (STEM) модуль  

3.1.2 Экономикадағы математика  

3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 

ЖОО – дағы математика пәнін экономикалық мамандықтар 

бойынша студенттерге оқытудағы мақсат-  математикалық аппараттың 
негіздерімен экономикалық қағидалық және практикалық шешімдерінің 

мақсатымен таныстыру;  математикалық тапсырмаларды әдебиеттер арқылы 

ӛздігінен-ӛзі тансуға орындауға баулу ; логикалық және алгоритмдік ойлау 
қабілетін дамытады;  математикалық мәдениеттің ортақ деңгейін 

жоғарылатады;  экономикалық тапсырмаларды математикалық  тілде 

орындауға,қолданбалы сұрақтарды зерттеп математикалық әдістер арқылы 

шешеуге дағдылануды үйрету. 

Пәннің  мақсаты математикалық білімді жүйелі 

құрылымдау,дағдылары мен экономикалық математика әдістерін игереді;  
бакалаврдағы менеджменттің бірден -бір негізгі  идеясын дайындауда 

экономикалық математикалық моделдеу үрдісін қолдану және басқару. 

Пәнді оқу нәтижесінде білуі тиіс:  

математиканың қазіргі әлемдегі,дүниежүзілік мәдениет пен 
тарихтағы орыны мен рӛлін білу тиіс;математикалық символдар мен 

математикалық элементтер арасындағы сандық және сапалық қатнастарын 

білуі тиіс. 
аналитикалық геометрия түсінігімен әдістерін қолдану, 

сызықтық алгебраны, математикалық анализ және теориялық әдістемесінің 

математикалық моделдеудің ұйымдық-басқару мәселелерін бизнестік 

үрдісте кәсіби негізде қолдану.   

Сызықты экономикалық үрдістердің негізгі методологиялық моделдуін 

игереді;  сызықтық алгебраның математикалық анализ және теориялық 
әдістемесін экономикалық-математикалық моделдің алгебралық 

дағдыларын басқаруды игереді.   

3.2. Базалық кәсіби модульдер  



 

 

Модуль 3.2.1  Экономикаға кіріспе  

 Экономика принцтері  

2 кредит /3 ECTS   

Пререквизиттер: жоқ 

Мақсаты студенттердің бойында заманауи экономикалық ойлау жүйесін 

қалыптастыру, іргелі экономикалық ғылымның қалыптасуы мен дамуын, 

экономикалық жүйе эволюциясының заңдылығын және меншік 
қатынастарын, нарықтық механизмдердің қызмет етуінің негізгі 

заңдылықтарын оқып-үйрену  

Студент білуі керек: 

- экономикалық теорияның негізгі концепцияларымен, экономикалық 

ойлардың дамуының заманауи бағыттарымен таныс болуы керек;  
- экономикалық жүйенің, меншік қатынастары жүйесінің, ресурстардың 

шектеулілігін оларды тиімді пайдалану әдісі қағидасының маңыздылығын 

білу.  

Модуль 3.2. 5 Менеджмент және маркетинг 

 Менеджмент 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Пәнді оқыту мақсаты студенттердің бойында заманауи менеджменттің 

негіздері туралы түсінік қалыптастыру  

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білуі қажет:  

 - іскерлік ұйымдардың қызмет етуінің теориялық негіздері мен 

заңдылықтарын және оның элементтерінің негізгі сипаттамаларын;  
- ұйымды басқару жүйесі, оның негізгі функциялары мен құрылымын;  

- басқарушылық қызметпен байланысты ұйымдарда туындайтын 

мәселелерді анықтап және оларды талқылай алуы қажет;  

 - басқарушылық шешім қабылдау үшін ұсыныстар даярлай алуы қажет.  

1 курс /2-семестр 

3.2. Базалық кәсіби модульдер  

Модуль 3.2.1  Экономикаға кіріспе  

 Микроэкономика 
2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: PE 1401 

(экономика принциптері) 

Курсты оқыту мақсаты студенттерге микроэкономиканың негізгі 
категорияларын, экономикалық заңдылықтарды микродеңгейде зерттеп 

үйрету, фирманы жекелеген экономикалық бірлік ретінде қарастыру және  

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білуі қажет:  
  - микроэкономиканың негізгі түсінікерін, категорияларын және 

құралдарын; 

  - шаруашылық жүргізуші субъектінің қызметін микродеңгейде 
сипаттайтын заманауи кӛрсеткіштер жүйесінің құрылу негіздерін, 

есептелуін және талдануын білу қажет.  

 Экономиканы мемлекеттік 
реттеу  

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: PE1401  

(экономика принциптері) 

Курстың мақсаты: экономиканы мемлекеттік реттеудің тұжырымдамасын, 
жалпы қағидаларын, әдістері мен тәсілдерін оқып-үйрету. 

Пәнді оқу нәтижесінде: 
- студент теория негіздерін, тұжырымдамаларын және экономиканы 

реттеудегі мемлекеттік тәсілдерді ұйымдастыруды меңгеруі қажет;   

- оның механизмдерінің нақты жаратылыс-тарихи және әлеуметтік-

экономикалық жағдайларда қолдану әдістерінің мәнін терең түсіне алуы 

қажет  

Модуль 3.2 .2 Экономиканы сандық бағалау  

 Статистика 
3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттері: жоқ 

Курстың мақсаты – болашақ мамандардың бойына заманауи статистика 
аймағында теориялық білімдер мен тәжірибелі дағдыларды қалыптастыру. 

Студенттер білуі керек: 
 - нарықтық экономика жағдайындағы статистиканың міндетін; 

 - ұлттық және шетелдік статистикалық қызметті заманауи 

ұйымдастырудың қағидаларын;  
 - статистика түсінігі мен категорияларын; 

 - статистикалық мәліметтерді жинау, жинау әдістерін, оларды ӛңдеу және 

статистикалық мәліметтерді талдау;  
- статистикалық болжаудың әдістерін.  

  

Модуль  3.2.3 Қаржы және несие 

 Ақша, несие, банктер  
3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Курстың мақсаты – ақша және қаржы жүйесінің, ссудалық капиталдың 
нарығын құраушы ақша және кредит теориясының қызмет етуінің 

сұрақтарын баяндау.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент-экономист меңгеруі қажет:  
- елдің кредиттік жүйесінің қызмет етуін, оны құрайтын субъектілерді, 

деңгейлер мен буындарының байланысу әдістерін;  

- шетелдік кредиттік жүйелердің қызмет ету тәжірибелерін;  
- ұлттық қаржылық нарықтың қызмет етуінің заңнамалық базасын  

Модуль 3.2. 5 Менеджмент және маркетинг 

 Маркетинг Курстың мақсаты:  Студенттер білуі қажет:  



 

 

3 кредит/5 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 

 - теориялық тұрғыда:  студенттер маркетингті заманауи кәсіпкерліктің 
философиясы ретінде, кәсіпорынды басқарудың ұымды жүйесі ретінде және 

ұйымның мақсаттарын, соның ішінде бастапқысы – сатып алушылардың-

тұтынушылардың қажеттілігін қамтамасыз етуге бағытталған  кәсіпкерлік 
қызметті ұйымдастырудың біртұтас жүйесі ретінде түсінуі қажет; 

 - тәжірибелік тұрғыда: студенттер маркетингтік шешімдер қабылдау үшін 

алған білімдерін тәжірибе жүзінде қолдана алу дағдыларын қалыптастыруы 
қажет.  

-Маркетинг тұжырымдамасының мәнін, мақсаттарын, қағидаларын, 
қызметтерін, эволюциясын;  

 -маркетингтік зерттеулер жүргізудің негізгі бағыттарын және 

ақпараттарды жинақтау әдістерін;  
 -нарықты сегменттеудің мәнін, қажеттілігін және критерийлерін;  

-Тауарлық, сату, бағалық, коммуникативтілік саясаттың басты 

бағыттарын;  
-  

Модуль 3.2. 6 Қаржылық есеп  

 Бухгалтерлік есепке кіріспе  

2 кредит / 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 

Курстың мақсаты – пәннің іргелі теориялық және әдістемелік негіздерін 

оқып-үйрену және оны бухгалтерлік есептің теориясы мен тәжірибесінде 
қолдану.  

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білуі қажет: 

- бухгалтерлік есептің негізгі мақсаттары,  қызметтері және міндеттерін; 
 -бухгалтерлік есептің негізін құраушы қағидаларды.  

Сонымен бірге, студенттерде: 

- ҚР нарықтық экономикасында бухгалтерлік есептің даму концепциялары 

туралы;  

- тиісінше басқарушылық шешімдерді дайындау, негіздеу және қабылдау 

үшін бухгалтерлік ақпараттар қалай құрылып және қолданылатыны 
туралы түсінік болуы қажет.   

  

Модуль 3.2. 8 Қаржылық-шаруашылық қызметті талдау  

 Экономикалық талдау 
негіздері  

2 кредит / 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Курстың мақсаты – студенттердің бойында басқарушылық шешімдерді 
негіздеу және қабылдау үрдісіндегі экономикалық талдау әдіс-тәсілдерінің 

теориялық білімін және тәжірибелік дағдысын қалыптастыру.  

Курсты оқу барысында студенттер –  
а) білуі керек: 

- экономикалық талдаудың мәні мен мазмұнын, оның кәсіпорынды 

басқарудағы орнын;  
- экономикалық талдаудың негізгі әдістері мен тәсілдерін;  

б) істей алуы керек: 
- кәсіпорынға және оның негізгі құрылымдық бӛлімшелеріне 

экономикалық талдау жүргізу;  

- басқарушылық шешімдерді негіздеу мақсатында факторлық талдау 
нәтижелерін қолдану; 

- кәсіпорынның қаржылық жағдайын және оның даму тенденцияларын 

анықтау. 

2-курс/ 3-семестр 

Әлеуметтік-коммуникативті модуль (4 кредит) 

PMK2201 Тұлғааралық коммуникация 

психологиясы  

2 кредит / 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: тұлға аралық коммуникация - бұл кӛзбе-кӛз болған 

немесе аз топ арасында үйреншiктi емес әрекеттесу. Бiз тұлға аралық 

коммуникациялық процесiнде ӛз сезiмдерiмен сӛйлесiп, тыңдап, жауап 
берiп, бӛлiсемiз және қатынасты қалыптастырамыз.  

Бiлiм: тұлға аралық коммуникацияның талдауы - бұл талдау жағдайда 

және ұсыныс, идея, бiлiм, кӛңiлдiң құрал-жабдықтары неткен кӛмегiмен, 

яғни бiр субъектiнiң жеке тәжiрибесi аз-кем басқа дәл түсiнiлген де 
ауыстыра алады. Зерттеудiң есебiмен нақ сол әр түрлi алғышарттар және 

(немесе, керiсiнше, киындаған жетiспеушi) табысты коммуникацияның 

жағдайын iздеп табу және жазбада болады. 

TPP2202 Теориялық және қолданбалы 

саясаттану  

2 кредит / 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: тұлға және қоғам үшiн саясаттың ұлттар, кластар және 

мемлекеттер арасында тұлға мен қоғам үшін 

саясат маңызы және саясат мәнінің табиғатын оқу; тұлға,қоғам және 
мемлекет арасында;  Теориялық политология бірнеше заңдылықтарды 

анықтап зерттейдi: 

Теориялық политология заңдылықтардың қатарын анықтап зерттейдi:  
а ) әлеуметтік субъектiлердiң әлеуметтiк қызығушылықтарының пайда болу 

заңдылықатры, қызмет етуі және дамуы олардың экономикалық және 

Бiлiмі: саяси мәселелердiң бӛлiндiлерi, саяси ахуалға қоғам ашылмалы-

жабылмалы осы нақтылы кезең талдансын, қоғамның саяси ӛмiрiнiң ӛзектi 

жаттығу есептерiнiң конструктивтiк шешiмiне мүмкiндiк туғызады, 
ағымдағы саяси мәселелер және жанжалдарды шешiмде саяси 

оқиғалардың қатысушыларына жаттығу кеңестерi және кепiлдеменi 

ӛндiрiп ұсынады. Жаттығу кепiлдемелерiн ғылыми талдау және ӛндiру 
салалардағы қолданбалы политологияда  жүзеге асырылады: 

 - саяси жанжалдарды реттеу және жетiстiк (келiсiм ) әлеуметтiк консенсус 



 

 

басқада әлеуметтік қызығушылықтары арасындағы байланыс.   
б)  мемлекеттің және саяси биліктің мазмұны мен ӛзгеруінің пайда болу 

заңдылықтары. 

в) саяси процестердің, саяси қатынастардың және саяси қызметтердің 
заңдылықтары мен  

г ) әлеуметтік құбылыстарды білу тәсілдері, рационалды және 

пропорционалды қатынасы. 

қажеттi;  
- ұйым және сайлау серiктестiктерiнiң ӛткiзуi; 

 - жұртшылық пiкiрiнiң қалыптастыруы және БАҚ қолдану.  

ELSU2203 Жеке және әлеумттік 

жетістіктің этикасы  

2 кредит / 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: әлеуметтiк кеңiстiктегі дара жетiстiк; «әлеуметтiк 

кеңiстiкте» сыпайы үстемділіктің мәселесi және табыстылық, әдiлдiк, 

бостандық, қоғамдық қауiпсiздiк, экономикалық тиiмдiлiк әлеуцметтік 
сюжеттің айнымас бір бӛлігі қарастырылады.  

Білімі: Кәсіби қызметін әлеуметтік жағынан іске асырып және 

шығармашылығы жӛнінде, кәсіпқой атануына, адамның тіршілік әрекеті 

акме-формдағы феноменологиясын талдау, сипаттау, ортаға дәлдігі 
болғандықтан акмеологияның онтологиялық анықталуымен иеленеді 

KR2204 Дін және мәдениет  

2 кредит / 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: дінді талдауда тарих, әлеуметтану, психология, 

философия, филология, антропология және т.б. сияқты ғылымдардың жеткен 

жетістіктері. 

Білімі: африкандық тайпалардан бастап қазіргі заманғы қоғам 

мәселелерінен ӛз кӛңілінен шығатын қажетті саланы зерттеу үшін таңдау. 

Сіздің қалауыңыз бойынша бір шартқа байланысты діни бағытта 

жүргізілуі тиіс. 

OPS2205 Жалпы және қолданбалы 

әлеуметтану 
2 кредит 

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: әлеуметтанудың дамуының негізгі этаптарын оқу 

(предыстория и әлеуметтік-философиялық  предпосылка). әлеуметтану 
тарихы: классикалық және заманауи әлеуметік теориялар. Қоғам, әлеуметтік 

институттар және ӛзара қатынасы. әлеуметтік топтар және жалпылық.  

Білімі: әлеуметтік ӛмірдің ауқымды мәселелері мен адамгершілік 

құндылықтары. Орта деңгей теориясы (социология коммуникация, 
әлеуметтік білім, жастар әлеуметі, экономикалық әлеумет, религия 

әлеуметі және т.б.). әлеуметтік даулар мен оларды шешу логикасы. 

әлеуметтік зерттеулер әдістері мен методологиясы.  
Білуі тиіс әлеуметтік зерттеуге бағдарлама құру. әлеуметтік ақпараттарды 

жинау әдісі. Эмпиризмдік әлеуметтік зерттеулерді ӛңдеу техникасы және 

талдау. 

BZhCh2206 Адамның ӛмірлік іс-
әрекетінің қауіпсіздігі  

2 кредит / 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: ӛмір қауіпсіздігі саласында заңдық құқықтық актілерді 
оқу. Қазақстан Республикасында азаматтық қорғанысты құру 

принциптерімен мәселелері  қауіпті және зиянды факторлар 
классификациясы.  Радиациялық қауіптілік. Иондалған сәулелерден қорғану. 

Химиялық қауіптілік. Дозиметрлік бақылаудың химиялық радиациялық табу 

құралдары. Қазіргі техносфераның және техносфералық қауіпсіздіктің 
жағдайы.  

 

Білімі: қоршаған ортаны және адамдарыды техногендік және табиғи 
жағдайларда пайда болған қауіпті және зиянды факторлардан қорғау. Әр 

түрлі жағдайдағы тӛтенше жағдайлардың классификациясы. Тӛтенше 
жағдайларда экономика объектілерін қалыптастыру тұрақтылығы. Соғыс 

және бейбіт уақытта тӛтенше жағдайлардан тұрғындарды қорғаудың 

негізгі тәсілдері мен принциптерін білу. Тӛтенше жағдай кезінде дәрігер 
келгенге дейінгі алғашқы кӛмек кӛрсету. Тұрғындарды эвакуациялау іс 

шараларын ұйымдастыру. Қауіпті қарулардан зақымданудан қорғану.  

Жер сілкінісі кезінде тәжірибелік қауіпсіздік шараларын ұйымдастыру. 
Табиғи зіл-залалар, ӛрттер, аппаттар және жарылыстар кезінде ӛндірістік 

объетілерде тұрғындарды қорғау.  

Білуі тиіс аппаттық-қорғаушылық жұмыстарды ұйымдастыру мен 
жүргізудің негізін қолдану. Әлеуметтік салада тӛтенше жағдайлар.  

Тӛтенше жағдайлардың психологиялық аспектілері. 

EUR2207 Экология және тұрақты даму  

2 кредит / 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: заманауи экономикалық саяси мәселелерді шешуде 

экологияның рӛлі мен орнын оқу.  Аутэкология: экологиялық факторлар, 
оптимум және минимум зоналары. Демэкология: популяция мінездемесі, 

популяция санының флуктуациясы  және регуляциясы. Синэкология: 

қоғамда ӛзара байланысу типтері, қоғамның трофикалық құрылымы және 
экологиялық пирамидасы.  Экосистема функциялары: энергетикалық алмасу 

және заттарды алмастыру, экожүйелердің бүтіндігі мен тұрақтылығы, 

экологиялық сукцессия.  

Білімі: биоценоз, биогеоценоз және экожүйе түніктері.  Жердегі және 

судағы экожүйелер типтері.  биосфера және ноосфера жайында оқу. Тірі 
зат биосфералары және оның функциялары. 

Білуі тиіс табиғи ресурстарды және рационалды табиғиқолдануларды 

пайждалану. Қазіргі заманның экологиялық мәселелері және табиғат 
күзетшісі. Экодаму мәселелері. 

KP2208 Қазақстандық құқық  

2 кредит / 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: құқық және мемлекеттік категориялардың негізгі 

түсінігін оқу. Құқықтық қатынас. Құқықтық мінез және құқық бұзушылық. 

Заң алдындағы міндет. Қазақстан Республикасының конститутциялық құқық 

Білімі: Қазақстан Республикасының қаржылық құқық негізі. Қазақстан 

Республикасының салық құқығы негізі. Қазақстан Республикасының еңбек 

құқығы негізі. Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 



 

 

негізі. Қазақстан Республикасының азаматтық құқық негізі. Қазақстан 
Республикасының отбасы құқы негізі. Құқықсақтау органдарында 

ұйымдастыру негізі.  

қылмыстық құқық негізі. Қазақстан Республикасының экологогиялық 
құқық негізі.  

Білімі тиіс Қазақстан Республикасының жер құқы негізін білу. 

Қылмыстық-процессуалды және азаматтық-процессуалды құқықтары 
негізі. Халықаралық құқықтар негізі. 

3.2. Кәсіби базалық модульдер  

Модуль 3.2.1  Экономикаға кіріспе  

Mak 2403 Макроэкономика 
2 кредит / 3 ECTS  

Пререквизиттер: PE1401  

(экономика принциптері) 

Курсты оқытудың мақсаты студенттердің бойында жалпы түрде ұлттық 
экономиканың жағдайын, факторларын және даму нәтижелерін зерттейтін  

заманауи экономикалық теорияның негізгі бӛлімі – макроэкономика туралы 

түсінік қалыптастыру болып табылады.  

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:  
• макроэкономиканың негізгі категорияларын, заманауи нарықтық 

экономикадағы макроэкономикалық саясаттың мақсаттарын және 

әдістерін білуі керек;   
• экономикалық жағдайды бағалау үшін макроэкономиканың әдіс-

тәсілдерін қолдана алуы қажет;  

•нақты шаруашылық жағдайларда экономикалық мәселелерге 

макродеңгейде талдау жүргізу дағдыларын қалыптастыру қажет.   

Модуль  3.2.3 Қаржы және несие  

Kar 2408 Қаржы 

3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер: DKB 1407 

Пәннің мақсаты – студенттерге қаржы саласы, қаржылық жүйе сферасы мен 

буындары туралы теориялық білім беру, мемлекет пен шаруашылық қызмет 
субъектілерінің арасындағы қаржылық қарым-қатынасты ұйымдастыруды 

мамандықтың келесі пәндерін оқудың негізі ретінде оқыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

Білуі қажет: 
- қаржы теориясының негіздерін;   

- жалпы қаржылық жүйенің және оның жеке буындары мен сфераларының 

ұйымдастырылуы мен қызмет етуін; 
- қаржыны басқару әдістерін;  

- бюджеттік процестің сатыларын.  

Дағдыларды қалыптастыру керек:  
- қаржылық бақылау;  

- салықтық жоспарлау;  

- қаржылық жоспарлау. 

Модуль 3.2. 5 Менеджмент және маркетинг 

Log 3413 Логистика 
3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: Mar1412 

Курстың мақсаты студенттердің бойында экономистің кәсіби мәдениетін 
құрайтын білім ӛрісін кеңейту; кәсіпорын шеңберінде логистикалық 

тапсырмаларды оңтайлы шешу үшін студенттерге қажетті білім беру, 

студенттердің бойында материалдық ағынды басқару, яғни материалдарды 
басқару, ұйымдастыру және оларды тарату және қорларды басқару және 

орналастыру, ӛнімді дайындаушыдан тұтынушыға дейін тасымалдауды 

ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру.  

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 
Білуі қажет:  

- логистиканың теориялық концепциясын; 

- логистиканың бизнестің қызмет ететін негізгі сфералармен байланысын; 
-  фирмадағы логистикалық басқаруды ұйымдастыру, логистиканың негізгі 

және қамтамасыз етуші функцияларын; 

- логистикадағы болжау және стратегиялық жоспарлау; 
- заманауи логистиканың тенденциялары. 

Істей алуы керек: 
- ӛндірісті және сапаны басқару әдістерін білу;  

- қорларды талдау және басқару әдістерін, қойманы, тасымалдауды 

ұйымдастыруды, ӛнімді оңтайлы үлестіруді;  
- шығындарды тӛмендету әдістерін және ұйым қызметінің тиімділігін 

арттыру; 

- нақты жағдайларды талдау барысында алған білімді тәжірибемен 
ұштастыру  

Модуль 3.2. 6 Қаржылық есеп 

KE 2415 Қаржылық есеп 

3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер: VBU1414 

Курстың мақсаты – қолданыстағы нормативтік актілерге сәйкес қаржылық 

есепті жүргізу және ұйымдастыру сұрақтарын терең және жүйелі түрде 
шешу дағдыларын қалыптастыру 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

- қаржылық есептің түсініктілік-терминологиялық аппаратын білуі қажет;  
- шаруашылық операцияларын есеп регистрлерінде кӛрсетудің тәртібін 



 

 

 ұғыну;  
- басқарушылық шешімдер қабылдауда негіз болатын жедел ішкі 

есептілікті құру үшін және қаржылық есептілік нысандарын толтыру үшін 

мәліметтерді топтау туралы түсінік қалыптастыру.  

Модуль 3.2. 8 Қаржылық-шаруашылық қызметті талдау  

KT 3421 Қаржылық талдау 

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: OEA2420 

Курс талдау әдістерін қолдану мүмкіндіктерін қарастырады, қаржылық 

есептілік нысандарының негізінде есептелетін негізгі кӛрсеткіштердің 

мазмұны мен мағынасын түсінуге кӛмектеседі.  

Оқу барысында студент: 

-қаржылық талдаудың мақсаттары мен бағыттарын, қаржылық талдау үшін 

ақпарат кӛздерін, қаржылық талдаудың негізгі әдістерін білуі қажет;  
- қаржылық талдаудың негізгі әдіс-тәсілдерін қолдана алу, қаржылық 

талдау нәтижесі бойынша нақты қорытынжы жасай алуы керек.  

3.4 Пәнаралық модуль  

IK 2601 Инновациялық кәсіпкерлік 
(сала бойынша) 

2 кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Пәннің мазмұны – кәсіпорынның инновациялық қызметін басқару білімдері 
мен дағдыларының кешенін қалыптастыру.  

 

Студент білуі керек: 
 - инновациялық кәсіпкерліктің мәселелері мен стратегиясын;  

 - инновациялық кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық нысандарын және 

жаңа ӛнімді игеру; 
 - шығындарды басқару нысандары;  

- инновациялық жобалардың тиімділігі мен тәуекелділік деңгейін бағалау; 

 - инновациялық қызметті қаржыландыру кӛздерін. 
Студент істей алуы керек: 

 - қалыптасқан жағдай бойынша ииновациялық кәсіпкерліктің 

ұйымдастырушылық формасын ұйымдастыруды рационалды таңдай алуы;  
- инновациялық қызметке шығындарды жоспарлау; 

 - жаңа бұйымның кӛрсеткіштерінің динамикасын есептеу, игеру 

процесінің кәсіпорынның негізгі  экономикалық кӛрсеткіштеріне әсерін 
анықтау;  

- инновацияны таңдау және бағалау әдістерін пайдалану;  
 - капитал салу тәуекелін және оны тӛмендету жолдарын анықтау.  

IK  2602 Интеллектуалдық құқық 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: Mik1402 

Курстың мақсаты - болашақ мамандардың бойына заманауи нарық 

жағдайында кәсіпорынның қызмет етуінің жалпы кӛрінісін қалыптастыру, 

кәсіпорынның ӛндірістік қорларының құрамымен таныстыру және оларды 
тиімді пайдалануды анықтау дағдыларымен ұштастыру.  

Курсты оқу нәтижесінде студент: 

- кәсіпорынның негізгі сипаттамаларын нарықтық экономиканың басты 

буыны ретінде білу, кәсіпорынның ӛндірістік және ұйымдастырушылық 
құрылымын білуі қажет;  

- кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасының мәнін аша білу, кәсіпорынды 

басқарудың экономикалық механизмдерін ашу, базалық және 
функционалдық стратегияның мәнін білу керек.  

STT 2603 Сақтандыру. Теория және 

тәжірибе  
2 кредит /3 ECTS  

Пререквизиттер: Fin 2408 

Курстың мақсаты – болашақ мамандардың бойына сақтандыру теориясы 

аймағындағы іргелі білімді қалыптастыру, сақтандыру ісінің теориясы мен 
тәжірибесінің арабайланысының мәнділік негізін ашу, сақтандыру 

қажеттілігін, оның заманауи нарықтық даму жағдайындағы мәні мен рӛлін 

оқыту 

Пәнді оқу нәтижесінде маманның білуі қажет:  

-сақтандырудың мәні, негізгі белгілері және қызметтерін; 
- сақтандыру ұйымдарының қызметін реттейтін сақтандыруды қадағалау 

органдарының заманауи заңнамалары, нормативті құжаттары және 

әдістемелік материалдарын; 
- тәжірибе жүргізу және сақтандырудың жекелеген салаларының, 

сақтандыру қызметінің және сақтандыру түрлерінің ерекшеліктерін. 

Маман істей алуы керек: 
-ҚР сақтандыру нарығының жылдар бойындағы дамуының статистикалық 

және ақпараттық материалдарына талдау жасау; 

-сақтандыруды жіктеу қағидаларын қолдану;  
Пәнді оқып-үйрену студенттерге келесідей дағдыларды қалыптастырады: 

ҚР жағдайында сақтандырудың әртүрлі түрлерін тиімді жүргізу, 

сақтандыру ұйымдарының қаржылық және инвестициялық қызметінің 



 

 

тиімділігін бағалау.  

2 Курс / 4-семестр 

Мемлекеттік міндетті модуль (2 кредит) 

FNP2104 Ғылыми танымның 

философиясы  
2 кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер:жоқ 

Модуль мақсаты: Философия ғылымы бұл мәдениеттің ерекшелігін білу. 

Философия оның оқыту пәні және міндеті. Философия мәдени-тарихи 
контекстте. Мәдениеттің контекстінде пәлсапашылықтың тарихи түрлері. 

Ежелгі индиялық философия шығыс мәдениетінің ерекшелігі.Философия 

кӛне мәдениетте.  
  

Білімі: Ортағасырлық мәдениеттегі философияның ерекшелігін игеру. 

Ислам мәдениетінің контекстіндегі араб-мұсылмандық философия. Батыс 
еуропадағы ортағасырлық мәдениеттің философиялық және діни 

ерекшелігі. Ренессанс және Реформацияның философиялық мәдениеті. 

Жаңа Уақыттағы батысеуропалықтың философия мәдениеті. XIX 
ғасырдың жартысындағы  батысеуропалық философия мәдениеті. Ресей 

философиясы  XIX-XX  ғасырдағы орыс мәдениетінің феномені.  ХХ 

ғасырда Кеңестік философия қазақ философиясының  мәдениет феномені. 
Батыстық философия ХХ ғасыр контекст мәдениеті ХХI ғасыр кануны. 

Философия тұрмысы. Философиялық антропология. Әлеуметтік 

философия. Философия мәдениеті. Философияға махаббат. Діни 

философия. Философия тарихы. Саясат философиясы. Білім беру 

философиясы. 

Білуі тиіс Диалектикалық теория мәселелерін қолданыу тиіс 
Эпистемология. Глобальды мәселе философиясы. 

Кәсіби модульдер блогы  

3.1 Жаратылыс-ғылыми (STEM) модуль 

КMAT 2301 Кәсіби  мақсаттағы 

ақпараттық технологиялар  

3 кредит/ 5 ECTS  
 

Пререквизиттер: жоқ 

Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби 

білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіруге бағытталған. 

Курстың негізгі мақсаты – 
дүниежүзілікнарықтаақпараттықтехнологиялардыңорны мен рӛлінбілдіру; 

Техника қауіпсіздікережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық 

талаптарды жұмысбарысындасақтау; әдіс-тәсілдер жинағынкӛрсету; 
жаңасападаақпараттыӛңдеу мен жіберу; 

заманауибағдарламалықжұмысістеуге баулу; сервистікқызметпен 
ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін  және қазіргі ақпаратты 

қкоммуникация да қолдануды басқару.    

Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рӛлін білу 

тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды ӛңдеудің тәртібін енгізуді 

білуі тиіс.     
Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын 

қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет 

жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта ӛңдеуді 
қолданады.       

    Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді 
дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты 

жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін 

игереді.   

Модуль  3.2.4 Салықтар және салықтық есеп  

SSS 2409 Салық және салық салу  

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер: Fin 2408 

Курста салықтардың мәні мен қызметтері, салықтық механизмдердің әрекеті, 

Қазақстанның салық жүйесі оқытылады.   

Курсты оқу нәтижесінде студент ҚР салық заңнамасын, салықтық 

тексеруді жүргізу тәртібі мен мезгілін, салықтық заң бұзушылық түрлері 

мен оларды жасағаны үшін санкцияларды білуі қажет;  
-нормативті құжаттармен жұмыс жасап, ұйымдармен және жеке 

тұлғалармен тӛленетін салықтар мен алымдарды есептей алуы керек.  

Модуль 3.2.6 Қаржылық есеп 

KDKE 3416  Кәсіби деңгейдегі қаржылық 
есеп  

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: FU2415 

Курс бизнесті шоғырландырылғанда, яғни біріктіргенде пайда болатын  
қаржылық есептің тереңдетілген мәселелерін оқытады.  

 

 

Осы курсты оқу нәтижесінде студенттер: 
- қаржылық есептің негізгі қағидаларын, қаржылық сипаттағы 

ақпараттарды жинақтау, ӛңдеу, дайындау жүйесін білуі қажет;  

- қаржылық есептің қағидалары туралы білімді ұйымның есеп саясатын 
құрастыру және негіздеу үшін қолдана алуы керек.  

Модуль 3.2. 7 Басқару есебі 

BEK 3417 Басқару есебіне кіріспе  

2 кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиттер: VBU1414 

Пәнді оқыту мақсаты – басқарушылық және ӛндірістік есептің мәні, 

шығындардың пайда болуы және олардың жіктелуі туралы түсінік 
қалыптастыру.  

Пәнді оқу барысында студенттер келесідей құзіреттілікті игеру қажет:  

- басқару есебінің пәндік аймағына қатысты негізгі категорияларды білу 
және түсіну;  

- басқару есебі жүйесінде алынатын басқарушылық ақпараттарды алу, 



 

 

іріктеу және ӛзгертуге қолданылатын негізгі әдістер мен технологияларды 
игеруі қажет; 

- жоғарыда аталған әдістер мен технологияларды тәжірибелік 

тапсырмаларды шешуде қолдана алу.  

Модуль 3.2. 8 Қаржылық-шаруашылық қызметті талдау  

BT 3422 Басқарушылық талдау  

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: OEA2420 

Курстың мақсаты болып бизнестің жеке сегменттерінің және олардың 

қызметін талдау үрдісіндегі ұйымдастырушылық-техникалық 

ерекшеліктерін түсіну, қаржылық нәтиже мен қаржылық жағдайды бағалау, 
бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару аппаратының 

негізгі бӛлімдеріндегі стратегиялық, ағымдағы, жедел шешімдерді негіздеуге 

бағытталған басқарушылық талдау жүргізу.  

Пәнді оқу барысында студенттер: 

 а) білуі керек: 

 -     басқарушылық талдаудың ролі мен негізгі бағыттары;   

 -     ӛндірістің негізгі салаларындағы басқарушылық талдаудың 

ерекшеліктері;  

 -     басқарушылық талдаудың әдістері, тәсілдері және әдістемесін;  

 -     басқарудағы басқарушылық талдаудың қорытындыларын қолданудың 
тәртібін;  

б) істей алуы керек:  

3.4 Пәнаралық модуль 

SEK 2604 Сыртқы экономикалық 

қызмет  

2 кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиттар: Жоқ 

Курстың мақсаты: студенттерде Қазақстандағы сыртқы экономикалық 

қызметтің ұйымдастырылуы туралы толық жүйесін қалыптастыру; сыртқы 

экономикалық қызметтің экономикасын және ұйымдастырылуын 
сипаттайтын түсінікті-терминологиялық аппаратты беру; барлық 

түсініктердің арақатынасын,  ҚР-дағы сыртқы экономикалық қызметтің ішкі 

қисынын және ұйымдастырушылық-экономикалық моделін ашу; 
Қазақстандағы сыртқы экономикалық қызметті басқарудың тиімді 

ұйымдастырылуын бағалау тәсілін беру.  

Пәнді оқи отырып, студент келесілерді білуі қажет: 

- ҚР-ндағы сыртқы экономикалық қызметтің экономикасы мен 

ұйымдастырылуы туралы керекті теориялық түсініктер минимумы;  
- ҚР-ның басқа да мемлекеттермен сауда-экономикалық байланыстарын 

реттеудің зыңды ерекшеліктері;  

- сыртқы экономикалық қызметтің мемлекеттік реттеудің негізгі 
құралдары мен оларды Қазақстанда жүзеге асырылуы;  

білуі қажет: 

 - сыртқы экономикалық қызметтің сол немесе басқа да түрлерінің тиімді 
жұмыс істеуі мен ұйымның ерекшелігін экономикалық дұрыс бағалай 

білуі;  

- түрлі сыртқы экономикалық қызметтің түрлері бойынша стратегияны 

және тактиканы ойлап табуда бар ақпаратпен талдау жүргізу.  

SM 2605 Стратегиялық менеджмент 

2 кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиттар: Men 1411 

Курстың мақсаты – студенттерге стратегиялық менеджменттің негізі, 

мазмұны және ерекшеліктері туралы түсінік беру.  
 Оған қол жеткізу келесіні болжамдайды: 

 - стратегиялық менеджменттің ғылымының кешенді білімін игеру; 

 - студенттің жеке тұлғасының дамуы, оның уәждемесі, жауапты және 
сауатты шешім қабылдауына деген дайындығына кӛмектеседі.  

Бұл курсты оқуды тәмамдау барысында студент  

Білуі қажет: 
- стратегияның жалпы кӛрсеткіштері мен олардың түрлері;  

- стратегиялық жобаның ролі мен мазмұны;  

- стратегиялық жобаны жүзеге асыру әдістері;  
- стратегиялық басқару позициясында басқару оқиғаларын талдау; 

- ұйымдағы менеджменттің мәселелерін шешу үшін осы теорияның негізгі 

жағдайларын қолдану;  
 - стратегиялық басқару қамтамасыз ететін талдаудың негізгі түрлерін;  

- жүзеге асыру жоспары және стратегиясын құрастыру технологиясы;  

BM 2607 Банктік менеджмент 

2 кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиттер: Men 1411 

Пән мақсаты – банктік менеджментті ұйымдастыру, оның механизмі мен 

оны жүзеге асыру әдістері туралы толыққанды түсінік қалыптастру. 

Студент білуі қажет: 

- банктік менеджмент туралы толық түсінігі болуы қажет; 
-  категориальды аппаратты игеруі; 

 - банк қызметіндегі негізгі стратегиялар;  

- банк капиталының, табыстылығы мен ӛтімділігі, тәуекелділігін басқару 
тәсілдері;  

 - банк активтері мен пассивтерін балансталған басқару принциптері мен 

әдістері. 

3-курс/ 5-семестр 

Модуль 3.2.2 Экономиканы сандық бағалау 



 

 

Eko 3406 Эконометрика 
3 кредит /5 ECTS  

Пререквизиттер: Mak 2403 

Курстың мақсаты болып студенттің негізгі эконометрикалық модельдер мен 
тәсілдерді меңгеруі болып табылады. Курстың міндеттері: 

- эконометрикалық модельдерді құруды үйрету;  

- модель  сапасын бағалауды үйрету;  
- эконометрикалық модельдер кӛмегімен болжам жасауды үйрену.  

Пәнді үйренген соң, студенттер білуі қажет: 
- қазіргі экономикалық білім беру жүйесіндегі эконометриканың ролі мен 

орнын білуі;  

- себепті тәуелділікті таба білу – корреляциялық және функционалдық;  

Модуль 3.2. 7 Басқару есебі 

BE 3418 Басқару есебі 

3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: VUU2417 

Курстың мақсаты – экономика салалары бойынша ӛзіндік құнды есептеу 

(калькуляциялау) мен шығындарды есептеу әдістері туралы түсінік 
қалыптастыру.  

Құзыреттілікке ие болу:  

- басқару есебі облысына жататын негізгі категорияларды білу және 
түсіну;  

- басқару есебі жүйесінен алынатын, басқару ақпараттарын таңдау және 

қайта қалыптастыру үшін арналған негізгі тәсілдермен және 
технологияларды игеру; 

 - практикалық есептерді шешу үшін жоғарыда аталған технологиялар мен 

тәсілдерді қолдана білу. 

Модуль  3.2.9 Аудит және қаржылық есептілік 

Aud 3423 Аудит 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиты: Жоқ 

Пәнді оқу мақсаты студенттердің кәсіпорынды басқару жүйесіндегі бақылау 

түрі ретінде аудиттің ролімен танысу, кәсіпорынды басқаруда бақылау 

жүйесінің түрі ретінде,  ұйымның аудиторлық қызметтің теориялық 
негізімен, сонымен қатар ұйымның қаржы шаруашылық қызметінің нақты 

аймақтарына аудиторлық тексеруді ӛткізу дағдыларын меңгеру болып 

табылады.  

- аудиторлық қызметтің мақсаты мен мәні туралы, экономиканың 

интеграция мен ғаламдану шарттарындаосы қызметтің Қазақстан мен шет 

елдегі эволюциясы туралы; интелектуалды қызметтің түрі ретінде 
аудиторлық зертеуді ұйымдастыру мен әдістемелері туралы түсінік болуы; 

- ҚР-ндағы аудиторлық қызметті нормативті және кәсіби реттеуді біледі;  

- білікті аудиторды таңдап, аудиторлық қызмет кӛрсету үшін сауатты 
келісімшарт жасауды үйренеді;  

- экономикалық ақпараттардың критикалық, шығармашылық ұғыну 

дағдыларын үйренеді.   

Модуль 3.3 Жеке білім беру траекториясының модулдері 

ЖБТ 1 Қаржылық және бюджеттік ұйымдардың бухгалтерлік есебі  

SW3501 

 

Scientific writing 

0+1+0 

Пререквизиты: жоқ 

Ғылыми мақалаларды жаза білу және  қазақ/орыс/ ағылшын тіліндегі 

пікірталастарға қатысу 

 

Ғылыми мақалаларды жаза білу және  қазақ/орыс/ ағылшын тіліндегі 

пікірталастарға қатысу 

 

KE 2502 Қаржылық-экономикалық 

статистика 
3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: Sta1405 

Курстың мақсаты: қаржылық-экономикалық құбылыстардың зерттеуде 

практикалық дағдыларды алу, олардың үрдісі мен заңға сәйкестігінің дамуы 
мен студенттерде теориялық білімді қалыптастыру.  

Осы пәнді оқи отырып, студент келесідей дағдыларды игереді: 

- қаржылық-экономикалық статистикиның нақты облыстарын игеру; 
- экономикадағы, салалардығы даму мен олардың арасында 

құндылықтарды бӛлудің негізгі заңдылықтарын анықтау және ӛлшеу. 

BI 2503 Банк ісі 

3 кредит/5 ECTS  
Пререквизиттер: DKB1407 

Курстың  мақсаты қаржылық делдал, салықтық бақылау мен валюта агенті 

ретіндегі коммерциялық банктің қызмет ету қағидаларын меңгеруту, оның 
қызмтінің ұйымдастыру негізін түсіндіру болып табылады. 

 

Курсты оқу нәтижесінде студент ҚР несиелік ұйымдар қызметінің 

ұйымдастырушылық негізін,  банк операцияларының барлық спектірінде 
терең бүлу, коммерциялық банктің клиенттерді неселеу технологиясын  

білу қажет. 

Банк клиенттерінің несие қабілеттіліктерін бағалай білу және банкрот-
банктердің жұмысының стратегиясын құрастыруды білу. 

BM 3504 Банктік менеджмент 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: Men1411 

Пәннің мақсаты – студенттерде банктік менеджменттің жүзеге 

асырылуының ұйымдастырылуы, механизмі және тәсілдері туралы 

толыққанды ақпарат қалыптастыру.  

Студент білуі қажет: 

- банктік менеджмент туралы толыққанды ақпартты білуі; 

-  категориалдық аппараттарды игеруі; 

 - банк қызметтерінің негізгі страегиялары;  

- банк капиталының, табыстылығы мен ӛтімділігі, тәуекелділігін басқару 
тәсілдері;  

 - банк активтері мен пассивтерін балансталған басқару принциптері мен 

әдістері.  

KK 2505 Қаржылық құқық Пәннің мақсаты – қаржылық құқықтың негізгі түсініктерін оқыту, қаржылық Пәнді меңгеру нәтижесінде студент тиіс: 



 

 

3 кредит/5 ECTS  
Пререквизиттер: Fin2408 

құқықтанудың қайнар кӛздерін тану, нормативті-құқықтық актілердің 
жағдайларын тәжірибеде қолдануды дамыту. 

 - нормативті базаны және қаржылық құқықтың қайнар кӛздерін білу, 
қаржылық қарым қатынастың субъектілерінің құрамын, қаржылық 

құқықтың негізгі институттарын құрудың принциптерін, ҚР атқарушы 

билік органдарының жауапкершілігін, ҚР сбъектілерін және қаржы 
саласындағы ӛзін ӛзі басқару органдарын білу; 

 - істей алу: нормативті құқықтық актілердің негізгі жағдайларын талдау; 

қаржылық қатынастар сферасындағы құқықтық проблемаларды шешу 
және талдау, қарастырылатын ауданда құжаттарды құрастыру. 

ЖБТ 2 Нарықтық инфрақұрылымның бухгалтерлік есебі 

SW3501 

 

Scientific writing 

0+1+0 
Пререквизиттер: Жоқ 

Ғылыми мақалаларды жаза білу және  қазақ/орыс/ ағылшын тіліндегі 

пікірталастарға қатысу 

 

Ғылыми мақалаларды жаза білу және  қазақ/орыс/ ағылшын тіліндегі 

пікірталастарға қатысу 

 

AES2502 Әлеуметтік-экономикалық 

статистика 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: Sta1405 

Курстың мақсаты: студенттерде әр түрлі әлеуметтік және экономикалық 

жағдайлардың теориялық түсініктері мен тәжірибесі жайлы және олардың 

даму тенденциялары туралы түсініктерді қалыптастыру. 

Осы пәнді меңгергеннен соң, студент мынаны үйренеді: 

- әлеуметтік-экономикалық статистиканың нақты аудандарын меңгеру;  

- экономиканың негізгі құқықтарын табу және ӛлшеу, олардың арасында 

қаржыны бӛлу. 

BU 2503 Бизнесті ұйымдастыру 

3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: PE1401 

Пәннің мақсаты – ҚР бизнесті жүргізу мен ұйымдастырудың ғылыми және 

құқықтық негіздерін меңгеру, Қазақстанда оның проблемаларын, 
ерекшеліктерін және даму перспективаларын меңгеру. 

Осы пәнді меңгергеннен соң, студент мынаны білуі тиіс: 

- теория мен тәжірибенің дамуы нәтижесінде бизнестің механизмін;  
- негізгі түсініктері мен терминдерді 

Істей алу: 

- таңдап ал- кәсіпорынның организационно-правовую пішінін бас негіз 
кәсіпорынның және ұйымның және кәсіпорынның функционирования 

ӛзгешелігінің мақсаттарының түрлі пішіндерде; 

- әзірлеу бизнес-планы есебімен нормативтік-құқықтықтардың, қорлардың, 
әкімшілік және ӛзге шарттарды иелену; 

- қызметтің және бизнестің тиімділігінің сарапшылығының жоспарла- 
әдістерімен, бизнестің құнының сарапшылығының әдістерімен; 

 - бизнестің ығының әдістерімен оның активтеріне деген қол 

сұғушылықтардан. 

KM 3504 Қаржылық менеджмент 
3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер: Fin2408 

Курстың мақсаты: қаржылық менеджмент саласында жұмыс жасау үшін 
қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды беру 

Қаржылық менеджмент саласындағы маманның кәсіби, базалық сапасын 
қалыптастыру 

 

KK 2505 Кәсіпкерлік құқық 
3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер: Жоқ 

Курстың мақсаты кәсіпкерлік қызметті реттеу құқықтық негіздерін оқыту 
болып табылады. 

Пәнді оқыту міндеттері: кәсіпкерлік қызмет, оның объектілері мен 

субъектілері туралы түсініктерді оқыту, кәспкерлік қатынастарды реттейтін 
заңдылықтарды талдау, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу нысандары 

мен әдістерін оқыту 

Осы пәнді меңгергеннен соң, студент мынаны білуі тиіс: 
- кәсіпкерлік құқық түсінігін білу, негізгі теориялық мәселелер мен 

тұжырымдамаларды түсіне білу, кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің 

құқықтық жағдайларының негізін білу;  
- кәсіпкерлік құқық саласында құқықтық міндеттерді талдау және шеше 

алу.  

 

ИОТ 3 Аудит 

SW3501 

 

Scientific writing 

0+1+0 

Пререквизититер: Жоқ 

Ғылыми мақалаларды жаза білу және  қазақ/орыс/ ағылшын тіліндегі 

пікірталастарға қатысу 

 

Ғылыми мақалаларды жаза білу және  қазақ/орыс/ ағылшын тіліндегі 

пікірталастарға қатысу 

 

AES2502 Әлеуметтік-экономикалық 
статистика 

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер: Sta1405 

Курстың мақсаты: студенттерде әртүрлі әлеуметтік және экономикалық 
құбылыстарды, олардың даму тенденциялары мен заңдылықтарын зерттеу 

бойынша теориялық білімдерді қалыптастыру және тәжірибелік 

машықтануға үйрету 

Осы курсты оқығаннан кейін студент келесідей дағдыларды игереді: 
- әлеуметтік-экономикалық статистиканың нақты салаларын зерттеу; 

- экономикадағы, салалардың дамуындағы  негізгі заңдылықтарды анықтау  

 



 

 

AE 2503 Әлемдік экономика және ХҚ 
3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер: Жоқ 

Курста әлемдегі бір-бірімен тәуелді қазіргі экономиканың дамуы 
оқытылады. Әлемдік экономика мен халықаралық қатынастардың қызмет 

етуінің заңдылықтары, экономикалық ӛсу мен әлеуметтік-экономикалық 

және институционалдық даму мәселелері қарастырылады.  

- білу керек: қазіргі әлемдік экономика мен ХҚ негізгі даму тенденциялары 
мен заңдылықтарын; 

- теориялық білімдерін жалпы әлемдік экономиканың жағдайы мен даму 

динамикасын талдауға, шаруашылық жүйесі ретіндегі әлемдік 
экономиканың болашағы мен маңызды мәселелерін анықтауға қолдана алу 

керек 

KM 3504 Қаржылық менеджмент 
3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер: Fin2408 

Курстың мақсаты: қаржылық менеджмент саласында жұмыс жасау үшін 
қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды беру 

Қаржылық менеджмент саласындағы маманның кәсіби, базалық сапасын 
қалыптастыру 

 

KK 2505 Кәсіпкерлік құқық  

3 кредит/5 ECTS  
Пререквизиттер: Жоқ 

Курстың мақсаты кәсіпкерлік қызметті реттеу құқықтық негіздерін оқыту 

болып табылады. 
Пәнді оқыту міндеттері: кәсіпкерлік қызмет, оның объектілері мен 

субъектілері туралы түсініктерді оқыту, кәспкерлік қатынастарды реттейтін 

заңдылықтарды талдау, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу нысандары 

мен әдістерін оқыту 

Осы пәнді меңгергеннен соң, студент мынаны білуі тиіс: 

- кәсіпкерлік құқық түсінігін білу, негізгі теориялық мәселелер мен 
тұжырымдамаларды түсіне білу, кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің 

құқықтық жағдайларының негізін білу;  

- кәсіпкерлік құқық саласында құқықтық міндеттерді талдау және шеше 

алу.  

 

ИОТ 4  Қаржылық талдаушы 

SW3501 
 

Scientific writing 
0+1+0 

Пререквизититер: Жоқ 

Ғылыми мақалаларды жаза білу және  қазақ/орыс/ ағылшын тіліндегі 

пікірталастарға қатысу 

 

Ғылыми мақалаларды жаза білу және  қазақ/орыс/ ағылшын тіліндегі 

пікірталастарға қатысу 

 

UShZh 2502 Ұлттық шоттар жүйесі 
3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер: Sta1405 

Курстың мақсаты - халықаралық статистикалық тәжірибеде қабылданған 
экономиканың дамуын бағалау мен талдаудың қазіргі әдістемелерін игерген, 

экономикалық үрдістер мен оның нәтижелерінің кӛрсеткіштер жүйесін, 

оларды есептеу әдістемесін, талдау бағыттарын білетін, қазіргі әлеуметтік-
экономикалық мәселелерді шешу туралы түсінігі бар мамандарды дайындау  

 

Курсты оқу нәтижесінде студенттер білуі керек: 
1) ҰШЖ қолданатын негізгі топтастырулар мен жіктеулерді;  

2) экономиканың секторлары үшін шоттар құрылымының ӛзгешелігін; 

3) салааралық балансты құру әдістемесін; 
 4) ұлттық балансты есептеу- әдістемесін. 

 

AE 2503 Әлемдік экономика және ХҚ 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: Жоқ 

Курста әлемдегі бір-бірімен тәуелді қазіргі экономиканың дамуы 

оқытылады. Әлемдік экономика мен халықаралық қатынастардың қызмет 

етуінің заңдылықтары, экономикалық ӛсу мен әлеуметтік-экономикалық 

және институционалдық даму мәселелері қарастырылады.  

- білу керек: қазіргі әлемдік экономика мен ХҚ негізгі даму тенденциялары 

мен заңдылықтарын; 

- теориялық білімдерін жалпы әлемдік экономиканың жағдайы мен даму 

динамикасын талдауға, шаруашылық жүйесі ретіндегі әлемдік 
экономиканың болашағы мен маңызды мәселелерін анықтауға қолдана алу 

керек 

KM 3504 Қаржылық математика 

3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: ME1302 

Курстың мақсаты математикалық аппаратты қолдану арқылы сандық 

қаржылық талдаудың негізгі бағыттарын оқыту және тәжірибелік тұрғыдан 
меңгерту 

Студенттер білуі тиіс: қаржылық  кӛрсеткіштердің мәнін, мақсатқа жету 

үшін оларды есептеудің схемасын, 
Істей алуы тиіс: қаржылық операцияларды талдаумен байланысты 

сұрақтарды шешу 

KK 3502 Қаржылық құқық 
3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: EM 2302 

Пәннің мақсаты – қаржылық құқықтың негізгі түсініктерін оқыту, қаржылық 
құқықтанудың қайнар кӛздерін тану, нормативті-құқықтық актілердің 

жағдайларын тәжірибеде қолдануды дамыту. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент тиіс: 
 - нормативті базаны және қаржылық құқықтың қайнар кӛздерін білу, 

қаржылық қарым қатынастың субъектілерінің құрамын, қаржылық 

құқықтың негізгі институттарын құрудың принциптерін, ҚР атқарушы 
билік органдарының жауапкершілігін, ҚР сбъектілерін және қаржы 

саласындағы ӛзін ӛзі басқару органдарын білу; 

 - істей алу: нормативті құқықтық актілердің негізгі жағдайларын талдау; 
қаржылық қатынастар сферасындағы құқықтық проблемаларды шешу 

және талдау, қарастырылатын ауданда құжаттарды құрастыру. 

3 курс / 6-семестр 

Модуль 3.2. 7 Басқару есебі 

KDBE 3419 Кәсіби деңгейдегі басқару Курстың мақсаты ӛзіндік құнды калькуляциялау әдістемесін және нарық Курсты оқу нәтижесінде студенттер білуі керек: пән бойынша негізгі 



 

 

есебі  
3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: UU3418 

жағдайында басқару шешімдерін қабылдауды оқыту түсініктерді меңгеруі және білуі, кәсіби деңгейдегі басқару есебінің 
ерекшеліктерін. 

Ұйым шығындарының құрылымын талдау үшін әртүрлі жіктеулер мен 

ӛзіндік құнды калькуляциялау әдістерін қолдану білуі керек. Қысқа және 
орта мерзімді жоспарлау мақсаттары үшін бюджттеу негіздерін меңгереді. 

Модуль  3.2.9 Аудит және қаржылық есептілік 

TA 3424 Тәжірибелік аудит  

3 кредит /5 ECTS  
Пререквизиты: Aud3423 

Курстың мақсаты  аудиторлық тексеру жүргізу және аудиттелінген 

субъектінің бухгалтерлік есеп мен қаржылық есептілік жүйесі туралы 
тәуелсіз пікірі кӛрсетілген аудиторлық есепті жасау  әдістемелерімен 

таныстыру болып табылады.  

Бұл  курсты оқу нәтижесінде студенттер: 

- аудиттің мәнін, мақсатын және ҚР реттелуін; аудиторлық қызметтің 
қағидаларын білуі керек; 

- аудиторлық дәлелдемелерді жинақтай алуы тиіс, сонымен бірге 

қаржылық есептіліктегі бұрмалаушылықтар мен аудиторлық 
тәуекелділікті бағалай алуы, аудиторлық тексерісті жүргізуді жоспарлай 

алуы керек; 

- сыртқы аудитті жүргізу және аудиторлық есеп жасау әдістемесін 

меңгеруі тиіс. 

Ese3425 Есептілік 

3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер: FU2415 

Курстың мақсаты студенттерде компанияның қаржылық есептілігін жасау 

және тәжірибелік тұрғыдан пайдалану бойынша білімдер жүйесін 
қалыптастыру 

Бұл  курсты оқу нәтижесінде студенттер білуі керек:   

- қаржылық есептілікті жасау және ұсыну бойынша қазіргі заңнамаларды, 
әдістемелік нормативтерді және басшылыққа алынатын ӛзге де 

құжаттарды; 

- шоғырландырылған есептілікте бас және еншілес ұйымдардың 
есептіліктерін біріктіру; 

Студенттер істей алуы керек 

 - тиімді есеп саясатын таңдау негізінде есеп пен есептілікті 
ұйымдастыруды қамтамасыз ету; 

- есептік және есептілік ақпараттарды аналитикалық тұрғыдан ӛңдеу 

Модуль 3.2.10  Есептің ақпараттық жүйесі 

BEAZhB 3426 Бухгалтерлік есептегі 
ақпараттық жүйелер мен 

бақылау 

3 кредит/5 ECTS 
Пререквизиттер: FU2415 

Пәннің мақсаты - бухгалтерлік есепте қолданылатын электрондық құжат 
айналымы және ақпараттық технологиялар туралы студенттерге білім беру 

Бұл  курсты оқу нәтижесінде студенттер білуі керек:  
- қазіргі бухгалтерлік жүйенің дамуындағы тенденцялар туралы және 

ақпараттық технологияларды қолдану аясының  әртүрлілі жайлы 

- басқарудың операциондық, тактикалық және стратегиялық міндеттерін 
шешуге арналған арнайы бағыттағы бағдарламалық ӛнімдер туралы 

ИОТ1 Қаржылық және бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп  

BKA 3507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUEE 3508 

Банктік қадағалау және аудит  

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: Aud3423 

Курстың мақсаты: коммерциялық банктердің жағдайына қадағалау жасау 

жүйесінің маңызды нарықтық құралы ретіндегі банктік қадағалау мен 
аудитті студенттерге таныстыру; банктерге қадағалау мен аудит жүргізуді 

ұйымдастыру технологиясымен, тәртіптерімен, ерекшеліктерімен таныстыру 

Пәнді оқу нәтижесінде студент біледі: 

- банктік қадағалау мен аудиттің теориялық негіздерін 
- банктік қадағалау мен аудитті жүргізу кезеңдерін 

Игереді: 

- банктік қадағалау мен аудит саласындағы арнайы терминологияны 
Істей алады: 

- аудит бойынша заңдылықтарды дұрыс қолданады, аудиторлық 

стандарттарды пайдалана алады 

Мемлекеттік ұйымдардағы 

есеп және есептілік 

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: FU2415 

Курстың мақсаты болашақ мамандарда мемлекеттік ұйымдарда есепті 

ұйымдастыру және есептілікті жасау бойынша теориялық және практикалық 

білімдерді қалыптастыру болып табылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент мемлекеттік мекемелердегі есеп пен 

есептіліктің теориялық негіздерін және мемлекеттік мекемелердегі 

бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін біледі; алған білімдерін мемлекеттік 
мекемелерде есеп-операциондық жұмысты ұйымдастыру кезінде 

пайдалана алады 

ИОТ 2 Нарықтық инфрақұрылымның бухгалтерлік есебі 

MGSBE 3507 Мұнай-газ саласындағы 
бухгалтерлік есеп  

Курстың мақсаты студенттерде  мұнай-газ секторында есепті ұйымдастыру 
мен жүргізу және есептілікті жасау бойынша білімдерді қалыптастыру 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер мұнай-газ секторындағы бухгалтерлік 
есептің ерекшеліктерін біледі; алған білімдерін мұнай-газ секторында 



 

 

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: FU2415 

болып табылады. 
 

есеп-операциондық жұмысты ұйымдастыру кезінде пайдалана алады 

TKUBBE 3508 Туризмдегі және қонақ үй 

бизнесіндегі бухгалтерлік 
есеп  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: FU2415 

Курстың мақсаты студенттерді туристік қызметтер кӛрсететін және қонақ үй 

бизнесіндегі кәсіпорындардың нақты жағдайына неғұрлым жақын келетін 
туристтік кәсіпорындар мен қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есептің 

негізгі қағидалары мен мәні туралы оқыту 

Осы курсты оқу нәтижесінде студенттер білуі керек: туризм мен қонақ үй 

бизнесіндегі бухгалтерлік есепті жүргізудің теориялық негіздері мен 
тәжірибелік аспектілерін, сонымен бірге туристік ӛнімдері мен қонақ үй 

қызметтеріндегі негізгі және үстеме шығындар, тікелей және жанама 

шығындар есебін, калькуляциялау әдістері мен тәсілдерін; 
Туристік ұйымдар мен қонақ үйлердің қаржылық нәтижелері мен олардың 

тқлейтін салықтарын есептей алуы керек.  

ИОТ 3 Аудит 

IA 3508 Ішкі аудит  
2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:Aud3423 

Пәнді оқыту мақсаты болашық кәсіби бухгалтерлер үшін маңызды және 
қажетті болып табылатын ішкі аудит процедураларының ерекшеліктерін 

кӛрсететін сұрақтарды қарастыру және оқыту 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білуі керек: 
- ішкі аудиторлық тексеруді ұйымдастыру; 

- фирманың ішкі аудит стандарттарынқолдану; 

- тәжірибеде ішкі аудит әдістемесін және аудиторлық дәлелдемелерді 

жинақтаудың сәйкес әдістерін қолдану 

AAZh 3508 Аудиттің ақпараттық жүйесі 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: Aud3423 

Курстың мақсаты – студенттерге аудитте қолданылатын электрондық құжат 

айналымы және ақпараттық технологиялар туралы білім беру 

Курсты оқу нәтижесінде студент: 

- аудиттің қазірге заман талаптарына сай автоматтандырылған ақпараттық 

жүйелерін құру қағидаларын, құрылымы мен қызмет ету ерекшеліктерін 
білуі керек; 

- аудиттің автоматтандырылған ақпараттық жүйелерінің ортасында жұмыс 

істей алуы керек. 

ИОТ 4  Қаржылық талдаушы 

IZhT3504 Инвестициялық жобаларды 

талдау 

2 кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиттер: FA2421 

Курсты оқыту мақсаты – инвестициялық жобаларды талдаудағы негізгі 

түсініктер мен әдістер туралы теориялық білім беру, сонымен қатар – нақты 

жобаларды тәжірибеде іске асыру кезінде теориялық зерттеулер нәтижелерін 
қолдануға үйрету. 

Курсты оқу нәтижесінде студенттер білуі керек: 

 - жоба туралы негізгі ұғымдарды, оларды жүзеге асырудағы 

инвестициялардың рӛлі мен мағынасын; 
 - инвестициялық талдаудың теориялық негіздерін, инвестицияны 

қаржылық талдаудың негізгі қағидаларын; 
 - жобаны жасаудың және талдаудың жалпы тізбектілігін; 

 - бизнес-жоспарлаудың әдістемелік сұрақтарын; 

 - бизнес-жоспарды жасаудың негізгі бағыттарын; 
 - жобаларды бағалаудың негізгі ережелерін; 

 - инвестициялық қызметті қаржылық қамтамасыз ету; 

 - инвестициялаудағы тәуекелділіктерді талдау әдістерін. 
Алынған білімдерін ҚР нарықтық қатынастарды дамыту жағдайында 

пайдалана алуы керек.  

BKT 3508 Бизнес құнын талдау 

2 кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиттер: FA2421 

Пәнді оқытудың негізгі мақсаты студенттерде бизнес құнын талдаудың 

теориялық негіздерімен және тәжірибелік әдістерімен таныстыру. 
әдістерімен болып табылады. 

Курсты оқу нәтижесінде студенттер білуі керек: 

– бизнес құнын талдаудың теориялық және тәжірибелік  негіздерін; 
 - бизнестің негізделген нарықтық құнын және басқа да құндарын есептеу 

әдістерін; 

-  ұйым құнын бағалауда тиімді шешімдер қабылдауға қабілетті сауатты 
маман болу керек. 

4-курс/7-семестр 

Модуль  3.2.4 Салықтар және салық есебі 

SE 4410 Салық есебі 
3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиты: FU2415 

Курс заңды және жеке тұлғалардың бюджетке тӛлейтін салықтары мен басқа 
да міндетті тӛлемдерін тӛлеу үшін салық салынатын табыстарын анықтау 

мақсатында жүргізілетін салық есебінің ерекшеліктерін, олардың 

шаруашылық субъектісінің қаржылық жағдайына әсерін, сонымен бірге 

Курсты оқу нәтижесінде студенттер: 
білуі керек: салық есебінің негізгі қағидаларын, салықтық сипаттағы 

ақпараттарды жинау, ӛңдеу және дайындау жүйесін. 

істей алу керек: салық есебінің қағидалары туралы білімдер жүйесін 



 

 

бухгалтерлік есеп пен салық есебінің ӛзара байланыстарын оқытады. ұйымның есеп саясатын жасау және негіздеу үшін қолдана алу. 
 

Модуль 3.2.10  Есептің ақпараттық жүйелері 

BEK4424 Бухгалтерлік есепті 

компьютерлендіру 
3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиты: FU2415 

Курстың мақсаты студенттерге ұйымды басқарудың қазіргі ақпараттық 

жүйелерінде есептік ақпараттармен жұмыс істеу кезінде компьютерлік 
технологияларды пайдалану ерекшеліктерін оқыту, қолданбалы 

бағдарламалар пакетін, соның ішінде «1С Бухгалтерия» пайдалану арқылы 

бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың теориялық сұрақтары мен тәжірибелік 
дағдыларын меңгерту. 

Курсты оқу нәтижесінде студенттер: 

білуі керек: 1С: Бухгалтерия бағдарламасының кӛмегімен бухгалтерлік 
есепті жүргізудің негізгі мүмкіндіктерін. Осы бағдарламаны меңгеру 

студенттерге ақпараттардың нақты толқынында автоматтандырылған 

бухгалтерлік есепті жүргізуге мүмкіндіктер береді. 
істей алады: бағдарламалық құралдармен ұйымның бухгалтерлік есебін 

автоматтандырады.. 

ИОТ1Қаржылық және бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп 

KIKT 4506 Қаржылық институттардың 
қызметін талдау 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: FA2421 

Курстың мақсаты қаржылық институттардың аналитикалық есеп 
нысандарын құрастырудың әдіс-тәсілдерін, есептік нысандардағы 

экономикалық мәліметтерді рәсімдеу және пайдалану тәртібін тексеру 

бойынша бақылау жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру әдістерін 
терең оқыту болып табылады. 

Пәннің міндеттері: 

- ұаржылық институттардың қызметтерін талдаудың мәнін оықту; 
- қаржылық институттардың қызметтерін талдау теориясының негіздерін 

қарастыру; 

- қаржылық тәуекелділіктердің жекеленген түрлерін және оларды талдауды 
оқыту; 

- пайыздық саясатты басқару негіздерін меңгерту 

Курсты оқы нәтижесінде студенттер: 
білуі керек: қаржылық институттардың қызметтерін талдау теориясының 

негіздерін; 

істей алу керек: қаржылық институттардың пайыздық саясатына талдау 
жүргізу және ұаржылық институттардың қаржылық стратегиясын жасау 

және талдау 

KND 4509 Қаржы нарығы және 
делдалдары 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: Fin2408 

Курс қаржы нарығы және оған қатысушылардың құрамы мен құрылымын 
қарастырады.  

 

Курсты оқу нәтижесінде студенттер: 
білуі керек: қаржы нарығының барлық сегменттерінің негізгі қызметтерін, 

қаржы нарығының қызмет ету тетіктерін және қаржы нарығының әрбір 

қатысушысының қызмет ету ерекшеліктерін түсіну, қаржы нарығын 
реттеудің нормативті-құқықтық базасын білу. 

KBUKBA 4511 Қаржылық және бюджеттік 

ұйымдардағы қаржылық 
бақылау және аудит 

3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиттер: Aud3423 

Курстың мақсаты: студенттерде қаржылық бақылау мен аудиттің нысандары 

мен түрлері, бюджеттік бақылау туралы білімдерді қалыптастыру; 
аудиторлық тексеру, қаржылық бақылау жүргізудің тәжірибелік дағдыларын 

беру мақсатымен ішкі және сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау  жүргізу 

әдістемелерімен таныстыру; бақылау жүргізудің қойылған мақсаттары мен 
объектілеріне байланысты бақылау шараларын жүргізу кезіндегі оның 

түрлері мен нысандарын дұрыс қолдануға үйрету; алған білімдерін 

мемлекеттік қаражаттар мен мүліктерді басқару процесінде пайдалануға 
үйрету. 

Курсты оқу нәтижесінде студенттер: 

- қаржылық бағылау мен аудиттің мақсаттары мен міндеттерін түсінеді, 
оны жүргізудің негізгі қағидалары мен ережелерін біледі, бақылау 

жүргізудің қойылған мақсаттары мен объектілеріне байланысты бақылау 

шараларын жүргізу кезіндегі оның түрлері мен нысандарын дұрыс қолдана 
алады, бақылау нысаны ретінде есептіліктің әртүрлі нысандары мен 

алғашқы құжаттарын таңдай алады. 

- ҚР жасалған қаржылық бақылау стандарттары негізінде қаржылық 
бақылау мен аудиттің әдістемесін және қаржылық және бюджеттік 

ұйымдарда аудитті жүргізу ерекшеліктерін меңгереді. 

BUSE4511 Бюджеттік ұйымдардағы 

салық есебі 
3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: Nu4410 

Курстың мақсаты студенттерді бюджеттік ұйымдарда салық есебін 

жүргізумен таныстыру және нормативтік базамен реттелетін бюджеттік есеп 
сұрақтарын қарастыру. 

 

Курсты оқу нәтижесінде студенттер: 

а) біледі:  
- салалық ерекшеліктер, бюджеттік жіктеу баптары кӛлемінде есепті 

ұйымдастыру, шығындар сметасының орындалуын бақылау, есеп пен 

есептіліктің нормативтік құжат талаптарына қатаң түрде сәйкестігімен 
ерекшеленетін бюджеттік ұйымдардағы салық есебінің ерекшеліктерін  

- бюджеттік ұйымдардағы салық есебін жүргізудің негізгі қағидаларын; 

б) істей алады: 
- ұйым қызметін бағалау, шығындар сметасының орындалуын бақылау 

туралы мәліметтерді жүйелеу үшін бюджеттік мекемелердегі салық 



 

 

есебінің қағидалары туралы білімдер жүйесін пайдалана алады. 

ИОТ 2 Нарықтық инфрақұрылымның бухгалтерлік есебі 

KKBE 4506 Кӛлік және 

коммуникацияның 

бухгалтерлік есебі 
3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: FU2415 

Курстың мақсаты – студенттердің кӛлік және коммуникацияның 

бухгалтерлік есебін ұйымдастыру және жүргізу бойынша білімдерін 

қалыптастыру  

Курсты оқу нәтижесінде студент кӛлік және коммуникация салаларындағы 

ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және жүргізуді біледі. 

AShBE 4506 Ауыл шаруашылығындағы 
бухгалтерлік есеп 

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: FU2415 

Курстың мақсаты – студенттерге ауыл шаруашылығындағы есептің 
ерекшеліктері туралы білім беру 

Курсты оқу нәтижесінде студенттер: 
- есеп стандарттарын біледі; 

- ауыл шаруашылығында жүргізілетін операциялардың бухгалтерлік есебін 

біледі; 
- операциялардың шоттарда кӛрініс табу ерекшеліктерін кӛреді. 

SEKBE 4510 Сыртқы экономикалық 

қызметтің бухгалтерлік есебі 

3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер: FU2415 

Курстың мақсаты болашақ мамандарда сыртқы экономикалық қызметтегі 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру бойынша теориялық және тәжірибелік 

білімдерді қалыптастыру болып табылады.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білуі керек: СЭҚ және валюталық операцияларды нормативтік реттеуді, 

қағидаларын, ұйымдастыру әдістерін, СЭҚ негізгі түрлерін, валюталық, 
экспорттық, импорттық операциялардың есебін ұйымдастыруды; 

- СЭҚ есебінің ерекшеліктерін түсіндіре алуы керек; 

- ұйымның сыртқы сауда қызметтері бойынша валюталық қаражаттар, 
экспорттық, импорттық операциялар есебінің әдістері мен әдістемесін 

меңгереді. 

KBE 4511 Құрылыстағы бyхгалтерлік 
есеп 

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: FU2415 

Курстың мақсаты студенттердің құрылыстағы есепті қйымдастыру мен 
жүргізу, есептілікті құрастыру бойынша білімдерін қалыптастыру  

Курсты оқу нәтижесінде студент: 
- құрылыс бизнесінің маңызды шарттарын біледі; 

- құрылыстағы аналитикалық және синтетикалық есепті біледі; 

- құрылыс ӛнімдерінің ӛзіндік құнын анықтай алады. 

ИОТ 3 Аудит 

BA 4506 Банктік аудит 

3 кредита /5 ECTS  

Пререквизиты: Aud3423 

Курстың мақсаты: қаржылық қызметтер нарығында делдал боып табылатын 

коммерциялық банктердің жағдайына қадағалау жасау жүйесінің маңызды 

нарықтық құралы ретіндегі банктік аудитті студенттерге таныстыру; 

банктерге аудит жүргізуді ұйымдастыру технологиясымен, тәртіптерімен, 

ерекшеліктерімен, аудиторлық есеп жасау тәртібімен және 

ерекшеліктерімен, есеп пен есептіліктің шынайылылығын анықтау 
тәртіптерімен таныстыру 

Пәнді оқу нәтижесінде студент біледі: 

- банктік аудиттің теориялық негіздерін 

- банктік аудитті жүргізу кезеңдерін 

Игереді: 

- банктік аудит саласындағы арнайы терминологияны 

Істей алады: 
- аудит бойынша заңдылықтарды дұрыс қолданады, аудиторлық 

стандарттарды пайдалана алады 

KSA 4509 Қаржы секторындағы аудит 
2 кредит / 3 ECTS  

Пререквизиттер: Aud3423 

Курстың мақсаты – студенттерге қаржы секторының қаржылық есептілігінде 
дұрыс емес кӛрсетілген фактілерді анықтау әдістері мен тәсілдері бойынша 

теориялық білімдер мен тәжірибелік машықтар беру 

Курсты оқу нәтижесі бойынша студенттер білуі керек: ҚР аумағында 
қаржы секторындағы аудиторлық қызметті ұйымдастыруды реттейтін 

нормативтік базаны; қаржы секторындағы қаржылық есептілікті тексеру 

әдістерін. 

MA 4510 Мемлекеттік аудит 
2 кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиты: Aud3423 

Пәннің негізгі мақсаты – студенттерге мемлекеттік ұйымдардағы табыстар 
мен шығындар сметасын орындау бойынша шаруашылық ішілік бақылауды 

іске асыру және аудит пен тақырыптық тексерулер бойынша теориялық 

білімдер мен тәжірибелік дағдылар беру 

Курсты оқу нәтижесінде студенттер бюджеттік қаражаттарды пайдалану 
тиімділігін жоғарылатудың негізгі міндеттерін және республикалық және 

жергілікті басқару органдарының есеп жүйесін жетілдіруді бақылауды 

біледі. 

CA 4511 Салықтық аудит 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: Aud3423 

Курстың мақсаты ҚР Салық Кодексіне сәйкес бухгалтерлік есеп жәнен 

салық декларациясы бойынша салықтарды есептеуді оқыту  

 

Курсты оқу нәтижесінде студенттер: 

білуі керек: ұйымдағы бухгалтерлік және салық есебін жүргізудің 

дұрыстығын; 
істей алады: салықтық келіспеушіліктердің пайда болу себептерін талдау 

және оларды болашақта болдырмау бойынша шешімдер қабылдау 

ИОТ 4  Қаржылық талдаушы 

AShKEA 4509 Ауыл шаруашылық Курстың мақсаты – ауыл шаруашылығындағы есеп пен талдау ерекшеліктері Курсты оқу нәтижесінде студенттер ауыл шаруашылық ұйымдарындағы 



 

 

қызметінің есебі және аудиті  
3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиты: FU2415 

туралы білімдерді қалыптастыру есеп жүргізуді және талдау жасауды, қаржылық есептілікті құрастыруды 
біледі. 

KND 4509 Қаржы нарығы және 
делдалдары 

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: Fin2408 

Курс қаржы нарығы және оған қатысушылардың құрамы мен құрылымын 
қарастырады.  

 

Курсты оқу нәтижесінде студенттер: 
білуі керек: қаржы нарығының барлық сегменттерінің негізгі қызметтерін, 

қаржы нарығының қызмет ету тетіктерін және қаржы нарығының әрбір 

қатысушысының қызмет ету ерекшеліктерін түсіну, қаржы нарығын 
реттеудің нормативті-құқықтық базасын білу. 

SEKBE 4510 Сыртқы экономикалық 

қызметтегі есеп және талдау 

3 кредит /5 ECTS  
Пререквизиттер: FU2415 

Курстың мақсаты болашақ мамандарда сыртқы экономикалық қызметтегі 

бухгалтерлік есеп және талдауды ұйымдастыру бойынша теориялық және 

тәжірибелік білімдерді қалыптастыру болып табылады.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білуі керек: СЭҚ және валюталық операцияларды нормативтік реттеуді, 

қағидаларын, ұйымдастыру әдістерін, СЭҚ негізгі түрлерін, валюталық, 
экспорттық, импорттық операциялардың есебін ұйымдастыруды; 

- СЭҚ есебі мен талдауының ерекшеліктерін түсіндіре алуы керек; 

- ұйымның сыртқы сауда қызметтері бойынша валюталық қаражаттар, 

экспорттық, импорттық операциялар есебінің әдістері мен әдістемесін 

меңгереді. 

KUEA 4511 Қаржылық ұйымдардың есебі 
және аудиті 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: FU2415 

Курстың мақсаты студенттерге қаржылық ұйымдардағы есеп пен талдауды 
ұйымдастыру және жүргізу, қаржылық есептілікті құрастыру бойынша 

білімдер қалыптастыру болып табылады.    

Курсты оқу нәтижесінде студенттер қаржылық ұйымдардағы есеп пен 
талдауды ұйымдастыру және жүргізуді, қаржылық есептілікті 

құрастыруды біледі. 

 



 

 

 

5В050900 Қаржы мамандығы  

Пәннің коды Пәннің аты,  кредит саны,  

пререквизиттер, сабақ түрі 

бойынша үлестіру 

Модулдің (курсың) мақсаттары, міндеттері мен қысқаша сипаттамасы  Оқытудың нәтижелері (білім, қабілет, дағдылар) 

 

1 2 3 4 

1 курс /1 семестр 

KT 1101 Қазақстан тарихы  
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

Модульдың мақсаты: мемлекетiң тарихы және бағытталған туудың процесi, 

қалыптасуды зерттеуге Қазақстан Республикасының құқығы және 

мемлекеттiң дамуымен құқығына бағытталған. Қорытынды және негiзделген 

дәл айғақтарды талдаудағы осы ғылымын пiкiрi және Қазақстанның ӛмiрiнiң 

мемлекеттiк-құқықтының жүзеге асатындай тұрған оқиғаларына негізделген. 

Қазақстан  құқығы және мемлекеттік ғылымның орны мен рӛлі және оның 

пайда болуы олардың бүгiнгi күнге дейiнгі оқиғалары мемлекеттiк-

құқықтарды зерттеудің тарихи тәсiлiн ӛткiзуге болатындығы анықталды. 

Мемлекеттiк-құқықты эволюцияның объективтi  жүйелік  кӛрiнiсiн қалпына 

келтiредi, оны қисынды қайта жасайды және ҚР-ның аймағындағы 

қалыптасқан және келешекте қалыптасатын мекемелер мен институттарды 

қайта қалпына келтіреді. Протоқазақтық және құқықтық жүйелер олардың 

белгiлерін,орта ғасырлық мемлекеттердің  династиялық тарихнамаларын 

жергiлiктi бақылаушылармен, шетелдiк саяхатшылармен  құрастырушылар 

зерттедi. 

Бiлiм: Қазақ Ордасының тiршiлiк әрекетiнiң әр түрлi жақтары ресми 

құжаттарда , шетел және жергiлiктi бақылаушылардың әр түрлi жазбаша 

кӛздерiнде, халық ӛнері шығармаларында  ие болды. Ресейлiк империяны 

шеттiк отаршылдығының мерзiмiдік шетте мемлекеттiк құрылыс және 

құқықтық қатынасты анықтайтын  және объективтiктiң әр түрлi 

дәрежесiмен суреттейтiн әр түрлi мiнездiк кӛп еңбектерi пайда болды. 

Қазақстанда ұлттық мемлекеттiктi мәселе кеңес ӛкiметi жағдайда таптық 

және партиялық позициясы бар арнаулы ғылыми мекемелерде зерттелдi.  

Білу қазiргi жағдайларда мемлекеттiң тарихын бiлу және республиканың  

құқығын зерттеу, мемлекет тарихынның нақты суреттiң қайта жасау , 

елдiң құқығын қайта қалыптастыру мақсаттарындағы тәжiрибе және бұл 

бағытта қорытылған ғылыми-зерттеу біліміне сүйене отырып жүзеге 

асыру. 

KBK(O)T1102 Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) 

тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 

 

Модуль мақсаты: Жиі қолданыстағы сӛздер мен сӛз тіркестерінің 

лексикалық минимумын кеңейту,грамматикалық пішіндерін меңгеру және 

құрылымдық деңгейде сӛздерді қолдана білу. Лексикалық және 

терминологиялық минимумды мамандық бойынша меңгеру. Сӛйлеу 

қызметінің әртүрлі құрылысын жасау: әңгіме,сипаттама, деректеме. 

Грамматикалық пішіндер және коммуникатив құрылымы, функционалдық 

аспектілер. Қайта жасауға бейімделген және оңай прагматикалық мәтіндерді 

шығару, диалогиялық және монологикалық, ауызша және жазбаша түрі, 

тақырыптық, әлеуметтік-тұрмыстық үшін кәсіби ортада сӛйлеу қызметінің 

әртүрлі түрлеріне: айту, аудирование, оқу, хат қалдыру. 

Білімі: оқу кәсіби сӛзді дамыту:а)  бiлу ӛндiру және мамандық бойымен 

оқу, тыңдау, әдебиеттiң конспект жасауының дағдыларына иелік 

ету;б)ғылыми оқу мәтіндерін құрастыру, оқулықтағы және дәрістегі мәтін 

текстіне жақын, диалог пен монологтардың оқу тақырыптарына; 

в)сӛздердің негізгі функционалды мағыналы түрлеріне үйрету: монолог-

сипаттама, монолог-баяндама, монолог-пікір, диалог-сұхбат, диалог- 

пікірсайыс.   

Кәсіби-ғылыми тілді дамыту:белсенділік, жинақталған, дағдыларын 

кӛлемді қалыптастыру және кәсіби-ғылыми сӛзді аймағында істей алу. 

Білуі тиіс ғылыми-кәсіби сӛйлеуді дамыту: ғылыми-кәсіби дағдыларын 

белсенді және жалпыламалы қалыптастыру. 

KBShT1103 Кәсіби  бағдарлы шетел тілі 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

0+2+1 

Курстың мақсаты: студенттердің шетел тілін ақпарат кӛзі және ӛзге тілді 

коммуникация құралы ретінде қабылдауын жетілдіру 

 

 

Модулді оқу барысында студент  жазбаша және  ауызша формадағы 

сӛйлеуге дағдылану үшін шетел тілінің граматикасы мен лексикасын біліп 

шығу керек; шетел тілін күнделікті және іскерлік қарым-қатынаста  

белсенді қолдана білу керек. Деңгейлер: (Elementary, Pre-Intermediate, 

Intermediate и Upper-Intermediate). 

3.1  Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модулі 

EM1301 Экономикадағы математика  

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 

Курстың мақсаты: экономикалық факторлар мен заңдылықтардың сандық 

сипаттамасының негізгі әдістерін игеру; есептерді шешудің негізгі 

Курсты оқудың нәтижесінде студент жоғарғы математиканың негізгі 

түсініктерін және есептерді шешудің негізгі әдістерін  білу керек.  



 

 

 
 

математикалық әдістерін оқыту;  нақты экономикалық мәселелерді шешудің 

дағдылары мен математикалық операцияларды орындай білу дағдыларын 

қалыптастыру. Курсты оқытудың мақсаттары: студенттерді есептерді шешу 

әдістеріне үйрету; экономикалық мәселелерді зерттеу әдістерімен 

таныстыру. 

Математикалық әдістердің ішінен біреуін таңдаудың логикасы мен 

экономикалық зерттеулерді қолдана білу керек. Экономикалық 

зерттеудерді  талдаудың заманауи математика-статистикалық әдістерін 

қолдана білу керек. 

 

3.2.  Базалық кәсіби модульдер   

Модуль 1.  Экономикаға кіріспе 

EK1401 Экономика кағидалары  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 
 

 

Пәнді оқудың мақсаты: базалық экономикалық категориялар туралы білімді 

игеру; әр түрлі экономикалық құбылыстардың   микро- және 

макродеңгейдегі ӛзара байланыстары мен тенденцияларын анықтау; 

нарықтық экономика жағдайында экономикалық ойлауды жетілдіру мен 

экономикалық мәдениет пен экономикалық әрекет ету тәртібін  тәрбиелеу. 

Пәнді игерудің негізінде студент экономикалық агенттердің микро- және 

макродеңгейдегі әрекеттерін талдау үшін негізгі экономикалық 

категорияларды, теориялық экономикалық моделдерді, нарық агенттерінің 

әрекеттерінің негізгі заңдылықтарын білу керек. Экономикалық болмыс 

пен қоғамның экономикалық жүйесіндегі болып жатқан процестерді ӛз 

бетінше талдау, экономикалық мәселелерді шешуде экономикалық 

талдаудың әдістерін қолдану, нарықтық қатынастарды талдау үшін 

заманауи экономикалық ғылымның әдістерін қолдану дағдыларын  игеру 

керек. 

Модуль 6.   Ықтималдықтар теориясы және сызықтық алгебра 

ITMS1416 Ықтималдықтар теориясы 

және математикалық 

статистика  
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

 
 

Математикалық статистика мен ықтималдық теориясын игеру, модельдеудің 

негізгі міндеттерімен танысу. 

Кездейсоқ шама, оның сипаттамалары мен бағалары, бағалаудың негізгі 

әдістері, қарапайым ықтималдық және оның бағасы сияқты ықтимылды-

статистикалық түсініктерді білу.  

Негізгі ықтимылды-статистикалық есептеулерді жүргізе алу керек. 

Ӛзаратұлғалық: студенттер топпен жұмыс жасай алу керек, математикалық 

статистика және ықтималдықтар теориясына байланысты қойылған 

есептерді бірге шығару; жүйелік: студенттерде ықтимылды-статистикалық 

ойлау қабілеті қалыптасу керек және қойылған есептерді шығара білуі 

керек; пәндік: студенттер ықтималдық, кездейсоқ шама, статистика сияқты 

түсініктерді еркін қолдана алу және ықтимылды-статистикалық 

түсініктермен жұмыс жасай алу; қарастырылған  формулаларды қолдана 

отырып оқиға ықтималдығын, кездейсоқ шаманың негізгі сандық 

сипаттамаларын есептеу, статистикалық деректер бойынша 

ықтималдықтар теориясы курсында оқытылған шаманы бағалай алу керек.   

Mik1402 Микроэкономика  
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 

Экономика кағидалары  
 

Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке 
саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың кӛптігін, 

ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім 

қабылдауды қажет ететін  экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік 
қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру  

барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен 

процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен 
нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. 

Курсты ӛту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын 

(ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің 

рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, 

эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия 

жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын  білу керек. 

Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі 

болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар ӛзгерісі 

кезінде табысты болжай   алу керек. 

 

Модуль 2. Менеджмент және маркетинг 

Men1404 Менеджмент Модуль компанияны басқарудың теориялық және тәжірибелік білімдерін, Студент менеджменттiң оралымын,шешім қабылдау және басқарушылық 



 

 

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: EK1401 

Экономика кағидалары  

ұйым және бизнестi басқарудың дағдыларын,  жаhандану жағдайында 

басқарудың әдiстемелiгiн үйретеді. 

 

шешiмдердi ӛткiзу процесін бiлуi керек; ұжымда iскер және басқару 

қарым-қатынастың пiшiнiн; iскер және басқарудағы қарым-қатынастың 

қабылдаулары кәсiби белсендiлiкте қолданылуға икемi болуы керек. 

Mar1405 Маркетинг  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 
Экономика кағидалары  

 

Курстың мақсаты – студентке терең iргелi теориялық және 

маркетинг белсендiлiгiнiң 

нақты дағдысын түсіндіру.  

 Курстың негiзгi бiлiм беру мақсаты - маркетинг жұмысының қазiргi 

тәсiлдемелері, пiшiндері және әдiстерiне үйрету; студенттерге  маркетинг 

шешiмдерiнiң  нақты нарықтық жағдайлардан тәуелдiлiкке оңтайлы балама 

нұсқаларын таңдауды үйрету.  

Зерттеу нәтижесінде студент маркетингтің кіріспесін, мақсаттарын, 

міндеттерін және салдарын білуі керек; маркетингтік зерттеулер 

жүргізілгендегі  қаражаты мен түрлерін, мақсаттарын және тәсілдерін; 

стратегиялық маркетингтік жоспарлаудың әдістері мен қабылдауларын 

білуі қажет. Нарықтағы маркетингтік зерттеулердің ұйымдастыруы мен 

ӛткізілуін, бәсекелестердің маркетингтік анализдерін жүзеге асыра білуі 

керек;  

тауарлық сызықтар және жеке ӛнiмдер бойымен маркетинг 

коммуникацияларының стратегиясын және олардың тиiмдiлiгiн бағалауы 

қажет. 

Модуль 3.  Қаржы   және  несие 

ANB1408 Ақша,  несие, банктер  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 
Экономика кағидалары  

 

Курсты қалыптастыру мақсаты:  осы курсты зерттейтiн студенттердегі 

қазiргi экономикалық жүйеде ақшаның теориясы, несие және банктердiң 

iргелi жағдайлардың ашылуы және мәселенің позицияларының теориялық 

талдауы, олардың мәнiнiң негiзi, функциялары, заңдары жӛніндегі жалпы 

білім беру. Банктердiң зерттеу есептерiне  қаржы делдалдарының ерекше 

түрлерін, экономикалық жүйенiң институттарының ерекше ақшалай-несие 

нарықтық түрлерін, олардың функцияларының ерекшелiктерiн, құрылымын, 

рӛлін, экономиканың әр түрлi түрлерiндегi мәнін және орнын iздеп табу. 

Студент кӛрcетiлген салалардың мәселелерiн талдауға және ақша 

теориясын, несиенiң қазiргi теорияларын, банктердiң негiзгi бағыттары 

және жұмыс істеу тәсiлдерін бiлуi керек;  «ақша», «несие», «банк» 

категорияларының түйінін түсінуі керек. Қазiргi экономикада әсер етудiң 

сыртқы пiшiндерi және ақша-кредит саласының қызмет етуi және банктiк 

жүйенiң терең iшкi процестерiн танып бiлуге икемi болуы керек, бұл 

процестердің нәтижесін болжау мен себептерін анықтауы керек. 

Модуль 6.   Ықтималдықтар теориясы және сызықтық алгебра 

SA1417 Сызықтық алгебра 

2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: EM1301 

Экономикадағы математика 

Пәнді оқытудың мақсаты  студенттерге сызықтық операциялар, 

сызықтық тәуелділік және тәуелсіздік, ранг, сызықтық кеңістік, сызықтық 

және бисызықтық түрлендірулер сияқты түсініктерде жүзеге асырылатын 

математиканың ең маңызды идеяларының бірі–сызықтық идеясына ең 

маңызды орын берілетін, сызықтық алгебра негіздерін оқыту, сонымен қатар 

қазіргі ғылым мен техниканың түрлі салаларында қолданылатын топ, сақина, 

ӛріс секілді негізгі алгебралық құрылымдармен бастапқы таныстыру.  

Алгебралық теңдеу жүйелерін, анықтауыш пен матрицалардың негізгі 

қасиеттері, екінші ретті беттер мен сызықтардың алгебралық және 

геометриялық сипаттамалары жайлы  теорияларды және топ, сақина, ӛріс  

бойынша алғашқы түсініктерді білу. Арифметикалық кеңістіктің векторлар 

жүйесінің базасы мен рангтарын табу, кері матрицаларды есептеу, 

векторлар жүйесін сызықтық тәуелділікке зерттеу, сызықтық алгебралық 

теңдеулер жүйесін зертеу немесе шешу, анықтауыштарды есептеу үшін 

Гаусс әдісін қолдана білу.  

Модуль 7.   Кәсіпорын экономикасы 

Kas1418 Кәсіпкерлік  

2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: EK1401 

Экономика кағидалары  

 

Курс кәсіпкерліктің теориясы мен тәжірибесін оқытады, кәсіпкерлік 

шешімдерді қабылдау үрдісін, бизнес-жоспарларды құру әдістерін, 

кәсіпкерлік қызметті талдау мен бағалауды   қарастырады.  

Студент курсты оқу нәтижесінде практика және теория негіздерін, 

мазмұнын, қағидаттарын, кәсіпкерліктің ұйымдастырылуын білуі; 

экономикадағы кәсіпкерлік процестерді түсінуі керек.  Кәсiпкерлiк 

идеяларды бағалауға және кәсiпкерлiк идеяны ӛткiзу барысында мүмкiн 

болатын тәуекелдердiң  бағасы бар бизнес-жоспардың пiшiнiнде олардың 

рәсiмдеуiн ӛткiзуге икемді болуы керек. 

Модуль 9.  Экономикалық ғылымның дамуы 

EIT1422 Экономикалық ілімдер 

тарихы  

2 кредит/ 3 ECTS 

Модульдің негізгі мақсаты -  студенттердің жүйелік кӛрсетілімдерін 

құқықтық және экономикалық ӛміршеңдік негізінде түрлендіру. Студенттер 

мемлекет пен құқық теорияларының  сұрақтарын оқып білумен қатар 

Студент экономикалық ғылымдар жүйесіндегі экономикалық ілімдер 

тарихының орнын, негізгі ғылыми мектептердің ӛкілдері мен олардың 

ғылыми ізденістерінің бағыттарын және олардың зерттеулерінің заманауи 



 

 

Пререквизиттер: EK1401 
Экономика кағидалары  

 

заманауи экономикалық теория негізін оқиды. Әлемдік экономикалық тарих 

ойларының негізгі кезеңдері, белгілі экономист – ғалымдардың негізгі 

жұмыстарының мазмұны қарастырылады. Қазақстандық  экономика  

ғылымының түрленуі мен қалыптасу кезеңдері қарастырылады. 

экономикалық ғылымдағы орнын біліп шығу керек. Заманауи 
экономикалық теорияның негізгі концепцияларын жетік меңгеру, 

студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында ӛздігінен 

ізденушілік танытқанда экономикалық ойдың эволюциясы мен 
экономикалық құбылыстарды зерттеуге қатысты теориялық 

тұжырымдардың кӛптігі жайлы теориялық білімдерін қолдана білу керек. 

2 курс/  3 семестр 

GTF2104 Ғылыми таным философиясы  
2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

 

Модуль студенттерде философиялық кӛзқарас негіздерін қалыптастыруға 

бағытталған. Оқу барысында студент  ӛзін-ӛзі танытуда, әлеуметтік және 

этикалық мәселелерді идентификациялауда философиялық білімнің  ролін 

түсінуге бағытталады. 

 

Модулді оқу барысында студент философияның негізгі бағыттарын, 

проблемаларын, теориялары мен әдістерін, қоғамдық даму проблемалары 

жайында туындайтын қазіргі заманғы философиялық пікірталастардың 

мазмұнын біліп шығу керек. Философияның әр түрлі мәселелері бойынша 

ӛзінің кӛзқарасын қалылптастыру мен оны негізді қорғау дағдыларын 

игеру; әр түрлі қоғамдық тенденциялар, фактілер мен құбылыстарды 

бағалау үшін философиялық категорияларды қолдануды үйрену керек. 

TKP2201 Тұлғааралық 

коммуникацияның 
психологиясы 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

Модуль мақсаты: тұлға аралық коммуникация - бұл кӛзбе-кӛз болған 

немесе аз топ арасында үйреншiктi емес әрекеттесу. Бiз тұлға аралық 

коммуникациялық процесiнде ӛз сезiмдерiмен сӛйлесiп, тыңдап, жауап 

берiп, бӛлiсемiз және қатынасты қалыптастырамыз.  

Бiлiм: тұлға аралық коммуникацияның талдауы - бұл талдау жағдайда 

және ұсыныс, идея, бiлiм, кӛңiлдiң құрал-жабдықтары неткен кӛмегiмен, 

яғни бiр субъектiнiң жеке тәжiрибесi аз-кем басқа дәл түсiнiлген де 

ауыстыра алады. Зерттеудiң есебiмен нақ сол әр түрлi алғышарттар және 

(немесе, керiсiнше, киындаған жетiспеушi) табысты коммуникацияның 

жағдайын iздеп табу және жазбада болады. 

TKS2202 Теориялық және қолданбалы 

саясаттану  
2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

Модуль мақсаты: тұлға және қоғам үшiн саясаттың ұлттар, кластар және 

мемлекеттер арасында тұлға мен қоғам үшін 
саясат маңызы және саясат мәнінің табиғатын оқу; тұлға,қоғам және 

мемлекет арасында;  Теориялық политология бірнеше заңдылықтарды 

анықтап зерттейдi: 
Теориялық политология заңдылықтардың қатарын анықтап зерттейдi:  

а ) әлеуметтік субъектiлердiң әлеуметтiк қызығушылықтарының пайда болу 

заңдылықатры, қызмет етуі және дамуы олардың экономикалық және 
басқада әлеуметтік қызығушылықтары арасындағы байланыс.   

б)  мемлекеттің және саяси биліктің мазмұны мен ӛзгеруінің пайда болу 

заңдылықтары. 
в) саяси процестердің, саяси қатынастардың және саяси қызметтердің 

заңдылықтары мен  

г ) әлеуметтік құбылыстарды білу тәсілдері, рационалды және 
пропорционалды қатынасы. 

Бiлiмі: саяси мәселелердiң бӛлiндiлерi, саяси ахуалға қоғам ашылмалы-

жабылмалы осы нақтылы кезең талдансын, қоғамның саяси ӛмiрiнiң ӛзектi 

жаттығу есептерiнiң конструктивтiк шешiмiне мүмкiндiк туғызады, 

ағымдағы саяси мәселелер және жанжалдарды шешiмде саяси 

оқиғалардың қатысушыларына жаттығу кеңестерi және кепiлдеменi 

ӛндiрiп ұсынады. Жаттығу кепiлдемелерiн ғылыми талдау және ӛндiру 

салалардағы қолданбалы политологияда  жүзеге асырылады: 

 - саяси жанжалдарды реттеу және жетiстiк (келiсiм ) әлеуметтiк консенсус 

қажеттi;  

- ұйым және сайлау серiктестiктерiнiң ӛткiзуi; 

 - жұртшылық пiкiрiнiң қалыптастыруы және БАҚ қолдану.  

ZhAOE2203 Жеке және әлеуметтік ӛрлеу 

этикасы  
2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

Модуль мақсаты: әлеуметтiк кеңiстiктегі дара жетiстiк; «әлеуметтiк 

кеңiстiкте» сыпайы үстемділіктің мәселесi және табыстылық, әдiлдiк, 
бостандық, қоғамдық қауiпсiздiк, экономикалық тиiмдiлiк әлеуцметтік 

сюжеттің айнымас бір бӛлігі қарастырылады.  

Білімі: Кәсіби қызметін әлеуметтік жағынан іске асырып және 

шығармашылығы жӛнінде, кәсіпқой атануына, адамның тіршілік әрекеті 
акме-формдағы феноменологиясын талдау, сипаттау, ортаға дәлдігі 

болғандықтан акмеологияның онтологиялық анықталуымен иеленеді 

MD2204 Мәдениет және дін  

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 

Модуль мақсаты: дінді талдауда тарих, әлеуметтану, психология, 

философия, филология, антропология және т.б. сияқты ғылымдардың жеткен 
жетістіктері. 

Білімі: африкандық тайпалардан бастап қазіргі заманғы қоғам 

мәселелерінен ӛз кӛңілінен шығатын қажетті саланы зерттеу үшін таңдау. 
Сіздің қалауыңыз бойынша бір шартқа байланысты діни бағытта 

жүргізілуі тиіс. 

ZhKA2205 Жалпы және қолданбалы 
әлеуметтану  

2 кредит/3 ECTS 

Модуль мақсаты: әлеуметтанудың дамуының негізгі этаптарын оқу 

(предыстория и әлеуметтік-философиялық  предпосылка). әлеуметтану 

тарихы: классикалық және заманауи әлеуметік теориялар. Қоғам, әлеуметтік 

Білімі: әлеуметтік ӛмірдің ауқымды мәселелері мен адамгершілік 

құндылықтары. Орта деңгей теориясы (социология коммуникация, 

әлеуметтік білім, жастар әлеуметі, экономикалық әлеумет, религия 



 

 

Пререквизиттер:  жоқ институттар және ӛзара қатынасы. әлеуметтік топтар және жалпылық.  әлеуметі және т.б.). әлеуметтік даулар мен оларды шешу логикасы. 

әлеуметтік зерттеулер әдістері мен методологиясы.  

Білуі тиіс әлеуметтік зерттеуге бағдарлама құру. әлеуметтік ақпараттарды 

жинау әдісі. Эмпиризмдік әлеуметтік зерттеулерді ӛңдеу техникасы және 
талдау. 

ATK2206 Адам тіршілігінің қауіпсіздігі  

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 

 

Модуль мақсаты: ӛмір қауіпсіздігі саласында заңдық құқықтық актілерді 

оқу. Қазақстан Республикасында азаматтық қорғанысты құру 
принциптерімен мәселелері  қауіпті және зиянды факторлар 

классификациясы.  Радиациялық қауіптілік. Иондалған сәулелерден қорғану. 

Химиялық қауіптілік. Дозиметрлік бақылаудың химиялық радиациялық табу 
құралдары. Қазіргі техносфераның және техносфералық қауіпсіздіктің 

жағдайы.  

 

Білімі: қоршаған ортаны және адамдарыды техногендік және табиғи 

жағдайларда пайда болған қауіпті және зиянды факторлардан қорғау. Әр 
түрлі жағдайдағы тӛтенше жағдайлардың классификациясы. Тӛтенше 

жағдайларда экономика объектілерін қалыптастыру тұрақтылығы. Соғыс 

және бейбіт уақытта тӛтенше жағдайлардан тұрғындарды қорғаудың 
негізгі тәсілдері мен принциптерін білу. Тӛтенше жағдай кезінде дәрігер 

келгенге дейінгі алғашқы кӛмек кӛрсету. Тұрғындарды эвакуациялау іс 

шараларын ұйымдастыру. Қауіпті қарулардан зақымданудан қорғану.  
Жер сілкінісі кезінде тәжірибелік қауіпсіздік шараларын ұйымдастыру. 

Табиғи зіл-залалар, ӛрттер, аппаттар және жарылыстар кезінде ӛндірістік 

объетілерде тұрғындарды қорғау.  
Білуі тиіс аппаттық-қорғаушылық жұмыстарды ұйымдастыру мен 

жүргізудің негізін қолдану. Әлеуметтік салада тӛтенше жағдайлар.  

Тӛтенше жағдайлардың психологиялық аспектілері. 

ETD2207 Экология және тұрақты даму  
2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

 

Модуль мақсаты: заманауи экономикалық саяси мәселелерді шешуде 

экологияның рӛлі мен орнын оқу.  Аутэкология: экологиялық факторлар, 

оптимум және минимум зоналары. Демэкология: популяция мінездемесі, 

популяция санының флуктуациясы  және регуляциясы. Синэкология: 

қоғамда ӛзара байланысу типтері, қоғамның трофикалық құрылымы және 

экологиялық пирамидасы.  Экосистема функциялары: энергетикалық алмасу 

және заттарды алмастыру, экожүйелердің бүтіндігі мен тұрақтылығы, 

экологиялық сукцессия.  

Білімі: биоценоз, биогеоценоз және экожүйе түніктері.  Жердегі және 

судағы экожүйелер типтері.  биосфера және ноосфера жайында оқу. Тірі 

зат биосфералары және оның функциялары. 

Білуі тиіс табиғи ресурстарды және рационалды табиғиқолдануларды 

пайждалану. Қазіргі заманның экологиялық мәселелері және табиғат 
күзетшісі. Экодаму мәселелері. 

KK2208 Қазақстандық құқық  

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 

 

Модуль мақсаты: құқық және мемлекеттік категориялардың негізгі 

түсінігін оқу. Құқықтық қатынас. Құқықтық мінез және құқық бұзушылық. 
Заң алдындағы міндет. Қазақстан Республикасының конститутциялық құқық 

негізі. Қазақстан Республикасының азаматтық құқық негізі. Қазақстан 

Республикасының отбасы құқы негізі. Құқықсақтау органдарында 
ұйымдастыру негізі.  

Білімі: Қазақстан Республикасының қаржылық құқық негізі. Қазақстан 

Республикасының салық құқығы негізі. Қазақстан Республикасының еңбек 
құқығы негізі. Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 

қылмыстық құқық негізі. Қазақстан Республикасының экологогиялық 

құқық негізі.  

Білімі тиіс Қазақстан Республикасының жер құқы негізін білу. 

Қылмыстық-процессуалды және азаматтық-процессуалды құқықтары 

негізі. Халықаралық құқықтар негізі. 

3.2.  Базалық кәсіби модульдер   

Модуль 1.  Экономикаға кіріспе 

Mak2403 Макроэкономика  
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 

Экономика кағидалары  

Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып 

зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді ӛндірудің жалпы кӛлемі, инфляция 

қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен тӛлем балансының 

жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың 

негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі кӛрсеткіштерін және 

олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. 

Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық 

процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі 

макроэкономикалық кӛрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек. 

Модуль 3.  Қаржы   және  несие 

Kar2409 Қаржы   Курста құрылыс және мемлекеттiк, муниципалдық қаржылардың қызмет Оқу зерттелуі нәтижесінде студенттің қаржы және қаржы нарығы 



 

 

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: EK1401 

Экономика кағидалары  

 

етуінің заңдылығының қағидаттары, бюджеттік-салық билік органдарының  

әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ететін механизмі зерттеледі.  

 

дамуының міндеттері мен заңнамаларының негізгі түсінігі болуы, қазіргі 

жағдайда қаржылық ұйым ұйымдастырылуының мазмұны мен 

қағидаттарын және ерекше әсер етуін білуі керек. Студент қаржы және 

қаржы нарығындағы саланы реттейтiн заң шығару нормалары, қаржы 

нарығындағы теориялық және жаттығу есептерiнiң шешiмi, жүйелiк және 

салыстырмалы талдау үшiн бiлiмді тәжiрибеде негiзгi ғылыми-теориялық 

қолдана білуі керек. 

Модуль 4.  Бухгалтерлік есеп және аудит 

BЕ2411 Бухгалтерлік есеп  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 
Экономика кағидалары  

 

Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық 

аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және 

мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі 

Студент модульді оқу нәтижесінде  бухгалтерлік есеп жүргізілуінің 

әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін 

компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының 

әдістерін білуі және түсінуі керек. 

Модуль 5.  Экономиканы сандық  бағалау 

Sta2414 Статистика 

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: ITMS1416 

Ықтималдықтар теориясы 

және математикалық 
статистика 

Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен математикалық 

статистикаға негізделген ортақ теориясының негiзгi жағдайлары қаралады. 

Статистикалық қатарлар ықтималдық теориясы және математикалық 

статистикаға негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы ұғымды 

және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi беріледі. 

Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың кӛрнекі 

ұсынысын, ӛңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін;  жалпылауыш 

статистикалық кӛрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және 

орташа мӛлшерлер, вариация, дифференциация және шоғырландырудың 

кӛрсеткiштерiн білуі керек.  Студент ұйымның белсендiлiгінің 

статистикалық экономикалық кӛрсеткiштер кiрушi осы бағдарламаларға 

үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды мағынасын 

түсiндiруi керек.  

Модуль 8.   Институционализм және  экономиканы мемлекеттік реттеу 

EMR2420 Экономиканы мемлекеттік 
реттеу  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 
Экономика кағидалары  

 

Модуль мақсаты экономиканы реттеудің мемлекеттік жақындаудың негізгі 

теориясын білу, әдістемесі мен ұйымдастырылуын, нақты табиғи тарихи 

және әлеуметтік-экономикалық жағдайларда оның тетіктерін қолдану саласы 

мен әдістерін оқу болып табылады.  

Студент әлеуметтік бағытталған нарықтық экономиканың қызмет ету 

үрдісіне мемлекеттік кірісудің теоретикалық, әдістемелік және 

ұйымдастырушылық мәселелерін білу қажет. Экономикаға мемлекеттік 

әсер ету құралдарын ӛңдеуді қосатын экономикалық болжау жүйесі, елдің 

әлеуметтік-экономикалық даму концепциясы, экономиканың даму 

бағдарламалары мен оны құрайтын ұлттық экономика дамуының 

индикативті жоспары сияқты мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық даму 

келешегін негіздей алу қажет.   

2 курс / 4 семестр 

3.1  Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модулі 

KMAT2302 Кәсіби мақсаттарға арналған 

ақпараттық технологиялар    
(SPSS-тегі бағдарлау негізі) 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: Ақпаратты ӛңдеп автоматтандырудың негізгі түсінігін 

білу; ұйымдастыру техникасы және компьютерлік сипаттамасының негізі, 

құрамын тағайындау; ақпараттарды сақтаудың және  жинаудың негізгі ӛңдеу 

құралдары мен әдістері; қолданбалы және жүйелі бағдарламалық 

қамтаманың принциптері мен міндеттері; алгоритмизация тапсырмасының 

негізі; компьютерлік желінің негізгі компоненті;  тап осы жеткізу пакетінің 

қағидаты;  әрекеттестік желі арасындағысын ұйымдастыру;   Интернет 

желісінде ақпараттық іздеу технологиясы;  ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету әдісі және негізгі қорғаныс.  

Білімі: ақпаратты сақтау және іздеу үшін ақпараттық ресурсын қолдана 

білу; Іс-жүргізу жүйесінің автоматтандыруды пайдаланып игеру;    

ақпаратты сақтау құрылғысын және әдісін қолдана білу;  ақпаратты сақтау 

құрылғысын антивирусын қабылдап алу;  жиылыс үшін бағдарламаны 

қамтамасыз етіп, мамандандырылып қабылдап алу; жиылыс үшін 

бағдарламаны қамтамасыз етіп, мамандандырылып қабылдап алу;  кәсіби 

модульді оқыту негізінде кәсіби молульды оқыту  негізінде қоршаған 

ортада ақпаратты ӛңдеп және ол дыбыс шығарады;   

Білуі тиіс компьютерлік желінің икемделуін ӛткізу.   



 

 

 ақпараттың қауіпсіздігі әдісін қолдана білу, Web қосымшасы және желіні 

әзірлеу концепциясының негізгісі; блок-тізбе және алгоритмді құру 

дағдысын қалыптастыру, электрондық оқытуды және ақпараттық – 

коммуникациялық технологиясының әдісі.     

3.2.  Базалық кәсіби модульдер   

Модуль 2. Менеджмент және маркетинг 

MB2406 Мемлекет және бизнес  

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: EMR2420 

Экономиканы мемлекеттік 

реттеу 

Пәннің мақсаты студенттің мемлекетпен бизнестің ӛзара қарымқатынасы 

мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білуімен соның негізінде осы 

қарымқатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды 

әдістермен құралдарды таңдай білуін де болып отыр. 

 

-Студент модульді зерттеу нәтижесінде кәсіби қызметтегі басқарудың әр 

түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу;  экономикалық ӛсу 

мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің 

рӛлін білу;  экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму 

жағдайларын білу. Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР 

заңнамаларын білу; басқару тиімділігінің критерийлерін білу; мемлекеттік 

кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның 

нарықтық экономикада алатын орнын білу. 

Модуль 3.  Қаржы   және  несие 

SSS2410 Салық және салық салу  

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: Kar2409 

Қаржы     

Модульде экономикалық мән және салықтардың атқарымы, салық тетiгінің 

әрекетi, Қазақстанның салық жүйесі зерттеледі.  

Студент модульді зерттеу нәтижесінде ҚР салық заңнамаларын, салық 

тексермелері ӛткізілуінің мерзімі мен тәртібін, салықтық 

құқықбұзушылықтардың түрлерін және оларға қолданылатын 

санкцияларды білуі керек. Нормативтiк құжатты пайдалануға, жеке 

тұлғалар мен ұйымдар тӛлейтін салықтар мен жиындарды есептеуге икемі 

болуы керек. 

Модуль 4.  Бухгалтерлік есеп және аудит 

Aud2412 Аудит 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: BE2411 
Бухгалтерлік есеп 

Курстың мақсаты ұйымның нормативтiк - заң шығару базасы және 

аудиторлық қызметтiң ӛткiзуiн зерттеу, серiктестiктiң қаржы-шаруашылық 

қызметiн тексеруге арналған  аудиторлық ұйымның негiзi болып табылады. 

Студент  зерттеу нәтижесінде ұйымға аудиторлық қызметтiң ӛткiзілуіндегі 

нормативтiк - заң шығару базасын, серiктестiктiң қаржы-шаруашылық 

қызметтiң тексеруiн аудиторлық ұйымның негiзiн білуі керек. Аудиторлық 

тексеру мақсатына сүйене отырып, ортақ жоспар мен аудит бағдарламасын 

жасауы,  аудиторлық қорытынды құрастыру үшiн қажеттi ӛңдеуді жүзеге 

асыруы,  анықтық және бухгалтерлiк ақпаратты жедел қимылдаушылықты 

жоғарылатуы бойымен ұсыныс әзiрлеудiң мақсатымен аудиторлық 

қорытындыны құрауы қажет. 

ETN2413 Экономикалық  талдау 
негіздері  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: BE2411 
Бухгалтерлік есеп 

Курстың мақсаты – ұйымның шаруашылық қызметінің экономикалық 
талдауын ӛткізу үшін қажетті негізгі білімдер мен дағдыларға икемі болуы 

керек. 

Студент зерттеу нәтижесінде экономикалық талдаудың мәнін, 

қағидаттарын және әдістерін білуі керек. Санақ және бухгалтерлiк есептiң 

мәлiметтерiнің негiзінде ой тұжырымын және кепiлдемелердi ӛндiру, 

құрғақ цифрлар түрлендiре отырып «айғақ айтушылар» қалыптастыруға 

икемi болуы керек.   

Модуль 8.   Институционализм және  экономиканы мемлекеттік реттеу 

IE2421 Институционалды экономика  

2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: EK1401 

Экономика кағидалары, 

EIT1422 Экономикалық 
ілімдер тарихы  

Курстың мақсаты: негізгі институционалды моделдер мен концепцияларды 

игеру, микроинституционалды талдау, ұйымдарға талдау жасау, 
институционалдық теорияның қолданбалы аспектілерін оқыту, студенттерді 

теориялық және практикалық жағдайларды зерттеу барысында талдаудың  

қарапайым түрін жасау дағдыларына үйрету. 

Курсты оқу барысында студенттер институционалдық теорияның 

алғышарттарын, институттардың қасиеттері мен қызметтерін, қалдық 

құқық пен қалдық эффект концепцияларын  біліп шығу керек; 

«принципал-агент» моделіндегі жағдайларға талдау жасай білу керек; әр 

түрлі институционалдық ӛзгерістерге талау жасай білу керек. 

 



 

 

 

Модуль 10. Микро-макроэкономика  (intermediate) 

Mik2424 Микроэкономика 

(intermediate) 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mik1402 

Микроэкономика 

Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке 

саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың кӛптігін, 

ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім 
қабылдауды қажет ететін  экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік 

қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру  

барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен 
процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен 

нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. 

Курсты ӛту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын 

(ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің 

рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, 

эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия 

жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын  білу керек. 

Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі 

болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар ӛзгерісі 

кезінде табысты болжай   алу керек. 

 

Модуль 11.   Экономиканы модельдеу және болжау 

SNT2426 Салалық нарықтар теориясы  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: Mik1402 

Микроэкономика 

Курсты оқудың негізгі мақсаты:  математикалық аппараттың қолданылуына 

негізделген нарықтарды микроэкономикалық талдау жүйесінде 

студенттердің білімін арттыру мен тереңдету. Студенттердің курстың 
келесідей бӛлімдерін оқуы: фирма, олигополиялық бәсекелестік пен 

келісушілік, бағалық және бағалық емес стратегиялар, нарыққа кіруді 

қамтамасыз ету мен тоқтата тұру. Студенттер жетілмеген бәсеке жағдайында 
фирманың іс-әрекет моделдерін зерттеу; мемлекеттің нарықтық реттеу мен 

бәсекелестік саясатының теориялық негіздерін оқып-үйренуі керек. 

Курсты игеру барысында студент салалық нарықтар теориясында 

қолданылатын негізгі түсініктер мен категорияларды;  фирманың 

стратегиялық іс-әрекетін талдаудың әдіс-тәсілдерін; олигополия 
жағдайындағы фирмалардың бәсекелестігін талдаудың моделдерін; 

бәсекелестік ортаны бағалаудың негізгі кӛрсеткіштерін  білуі керек. 

Студент курс бойынша есептерді шеше білу, нақты бәсекелестік ортаны 
талдауда теориялық білімді қолдана білу, талдаудың мақсаттарына сай 

келетін ақпаратты іздеу, алынған нәтижелерді теориялық біліммен 

салыстыра білу, адекватты теориялық моделдерді қолдану және алынған 
мәліметтерді түсіндіре білу керек. 

3 курс / 5 семестр 

3.2.  Базалық кәсіби модульдер   

Модуль 2. Менеджмент  және маркетинг 

Log3407 Логистика  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 
Экономика кағидалары  

 

Нақты курстың масаты логикалық жүйелердің ақпараттық ағымы мен 

материалдық ұйымдастырудың негізгі қағидаларын оқып үйрену болып 

табылады.  Курстың негізгі мақсаты   студент материалдық және ақпараттық 

ағымдардың логикалық жоспарының қозғалысын құруы, қоймадағы 

қорлардың және тапсырыс ӛлшемінің логикалық есептеуін орындауы болып 

табылады.   

Курсты зерттеу нәтижесінде студент мақсаттар мен міндеттердің негізгі 

түсініктерін, логистика дамуының ықпалы мен даму дәрежесін,сатып алу, 

ӛндірістік, қоймалық логистиканың жұмыс істеу механизмін, , қорлардың 
логистикасы және сервистік қызмет кӛрсетулерін  білуі керек. 

Материалдық және ақпараттық ағымдардың логикалық жоспар 

қозғалысын құрып, қор басқаруының жүйесі мен тауар тарату арнасының 
делдалдарын жүйелеуін, кәсiпорындардың бәсекеге қабiлеттiлiгi 

бағалауын білуі керек.. 

Модуль 5.  Экономиканы сандық  бағалау 

Eko3415 Эконометрика 
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: ITMS1416 

 

Курстың мақсаты студентке эконометриканың мазмұнына ғылыми пән 

ретінде түсінік беру, экономикада оның негiзгi ұғымдары, әдiстемелiкпен 

және математикалық модельдердi құрылыстың әдiстерiмен кӛздестiру. 

Студент зерттеу нәтижесінде  әлеуметтiк-экономикалық қызметтердің 

болжау және модельдеу әдістерін меңгеріп алуы керек, олардың 

перспективалы ӛзгеруiнiң заңдылықтарын iздеп табуы керек. Студенттің 

нәтиженің әр түрлi жетiстiкке қатысты есептерін  жiктеуге икемi болуы 

керек. 

Модуль 7.    Кәсіпорын экономикасы  

KE3419 Кәсіпорын экономикасы  

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: EK1401 

Экономика кағидалары,  

Mik1402 Микроэкономика 

Модуль мақсаты болашақ мамандарда заманауи нарық жағдайында 

кәсіпорынның қызметі туралы толық түсінік қалыптастыру, кәсіпорынның 

ӛндірістік қорларының құрылымымен таныстыру және олардың тиімді 

қолдануын анықтау дағдыларына үйрену болып табылады.  

Модульді оқу нәтижесінде студенттер нарықтық экономиканың негізгі 

бӛлігі ретінде кәсіпорынның негізгі сипаттамаларын, кәсіпорынның 

ӛндірістік және ұйымдастырушылық құрылымын білу қажет. 

Кәсіпорынның сыртқы және ішкі ортасының мәнін, кәсіпорынды 



 

 

басқарудың экономикалық тетіктері мен базалық және функционалды 

стратегиялардың мәнін аша алу қажет. 

Модуль 9.  Экономикалық ғылымның дамуы 

KSE3423 Қазіргі саяси экономия  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EIT1422 
Экономикалық ілімдер 

тарихы  

Курстың мақсаты - қазіргі саяси экономияның ӛзгешелігінің білу,   

экономикалық және саяси үдерістердің арасындағы   ӛзара байланыстарды 

түсіну. 

Қоғамдық таңдау теориясының саяси үдерістерін  талдауға экономикалық 

әдістерді қолдану мүмкіндектерін студент білуі қажет. Сайлау 

компанияларын қаржыландыру үдерісін түсіну қабылеті болуы қажет, 
қоғамдық саяси тандауға дұрыс экономикалық баға бере білуі қажет.   

3.3  Жеке білім траекторияларының модулдері  (ЖБТ)/TК 

ЖБТ 1.  Фирма экономикасы және кәсіпкерлік . 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг)  
1 кредит / 2 ECTS 

Пререквизиттер: 

Ғылыми мақалаларды жаза білу және  қазақ/орыс/ ағылшын тіліндегі 

пікірталастарға қатысу 

 

Ғылыми мақалаларды жаза білу және  қазақ/орыс/ ағылшын тіліндегі 

пікірталастарға қатысу 

 

NIE3502 Нарық инфрақұрылымының 

экономикасы  

2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: EK1401 

Экономика кағидалары  

 

Курстың мақсаты- рыноктық инфрақұрылым жүйесінің тиімді қызмет етуі 

және қалыптасуы мәселесі бойынша студенттерге қажетті білім беру. 

Міндеттер: экономикадағы нарық инфрақұрылымы ролін және қызметтерін, 

мәнін оқыту; нарық инфрақұрылымының негізгі элементтерімен 

танысу.Нарық инфрақұрылымын макро және микро денгейде оқыту 

Студен білуге тиіс: рынок инфрақұрылымын және құрылымын, қаржы 

және тауар нарығы инфрақұрылы элементтерін. Биржа қызметтерін танып 

білу(қор, еңбектік, тауарлық). Кӛтерме және бӛлшек саудалар, 

комерциялық банктер қызметінің  қағидаларын түсіну. Кәсіпорынды 

кәсіби  қолдаудың инфрақұрылымын білу 

OSE 3503 Ӛндірістік сала экономикасы  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 
Экономика кағидалары, 

Kas1418 Кәсіпкерлік  

 

Модуль экономикалық түсініктер мен категориялардың теоретикалық 

негіздерін терең оқытуға, олардың экономикалық мәнін ашуға, мемлекеттің 

ӛндірістік саладағы мемлекеттік саясаттың басым бағыттары мен жалпы 

стратегиясын анықтауға мүмкіндік береді.  

Модульді оқу нәтижесінде студенттер ұлттық экономиканы дамытудағы 

ӛнеркәсіптің рӛлін; әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттары 

мен ҚР ӛнеркәсіп саясатындағы стратегиялық міндеттерді білу қажет. 

Студент ӛнеркәсіп әлеуетінің даму тенденцияларын талдай алу қажет, 

ӛндірістік әлеуетті сипаттайтын кӛрсеткіштерді есептей алу қажет. 

ЖБТ 2.  Экономикалық модельдеу және экономикалық саясат . 

SW 3501 Scientific writing   
(каз/рус/анг )   

1 кредит/ 2 ECTS 

 Ғылыми мақалаларды жазу  және қазақ/орыс/шет  тілдегі ғылыми 

пікірталастарға  қатысу . 

MZhTM3502 Макроэкономикадағы жалпы 

тепе-теңдік моделі  
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Модуль экономиканы біртұтас жүйе ретінде қарасытрады, тауарлар мен 

қызметтердің ӛндіру кӛлемі мен  оның ӛсу қарқынын, инфляция қарқыны 

мен жұмыссыздық деңгейін, валютаның айырбас бағамы мен тӛлем 

балансының жалпы жағдайын зерттейді. 

Студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен категорияларының 

мәнін, негізгі макроэкономикалық кӛрсеткіштер мен олардың 

халықаралық салыстырулардағы ролін білу керек. Студент 

макроэкономикалық есептерді шешуді, макроэкономикалық үрдістер 

туралы ақпаратты жинауды, ұлттық және халықаралық деңгейдегі 

макроэкономикалық кӛрсеткіштерді есептеу мен бағалауды үйренуі керек. 

EKSA3503 Экономикадағы кӛпӛлшемді 

статистикалық әдістер  
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EM1301 

Экономикадағы математика 

Курс экономикалық субъектілер арасындағы әр түрлі қатынастарды 

адкватты сипаттайтын кӛпӛлшемді статистикалық әдістерді оқытуға 

бағытталады. Макро- және микродеңгейлерде моделдеудің құралдары 

ұсынылады. 

Студент курстың барысында уақыттық қатарлармен жұмыс істеу кезінде 

қолданылатын математикалық әдістерді игеру керек, оларды нақтылы 

уақыттық қатарларға қатысты қолдана білуді және жұмыс барысында 

компьютерді қолдануды үйрену керек. 

ЖБТ 3.  Салалық экономика. 

SW 3501 Scientific writing   

(каз/рус/анг )   
1 кредит/ 2 ECTS  

Пререквизиттер: 

  Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ/орыс/шет тілдеріндегі  ғылыми 

пікірталастарға қатысу. 



 

 

NIE  3502    Нарық инфрақұрылымының 
экономикасы  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 
Экономика кағидалары  

 

Курстың мақсаты- рыноктық инфрақұрылым жүйесінің тиімді қызмет етуі 

және қалыптасуы мәселесі бойынша студенттерге қажетті білім беру. 

Міндеттер:экономикадағы нарық инфрақұрылымы ролін және қызметтерін, 

мәнін оқыту; нарық инфрақұрылымының негізгі элементтерімен 

танысу.Нарық инфрақұрылымын макро және микро денгейде оқыту 

Студен білуге тиіс: рынок инфрақұрылымын және құрылымын, қаржы 

және тауар нарығы инфрақұрылы элементтерін.Биржа қызметтерін танып 

білу(қор, еңбектік, тауарлық). Кӛтерме және бӛлшек саудалар, 

комерциялық банктер қызметінің  қағидаларын түсіну. Кәсіпорынды 

кәсіби  қолдаудың инфрақұрылымын білу 

BBE3503 Білім беру экономикасы 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 
Экономика кағидалары  

Берілген курста тұрғындарды біліммен, әсіресе жоғары біліммен, 

қамтамасыз ету бойынша экономикалық қатынастар қарастырылады. Оған 

ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігіндегі  білім берудің рӛлі мен 

қызметтері жатады.  Білім беру нарығының ерекше сипаттары, оқу білім 

берудің ӛнімі ретінде, жоғарғы оқудың жағдайы мен даму перспективалары 

және оны қаржыландыру – білім беру экономикасының мәселелер шеңбері 

қарастырылады.  

Курсты оқу нәтижесінде студент білім беру жүйесінде болып жатқан 

негізгі үрдістерді; берілген курсты оқу барысында қолданылатын негізгі 

терминдер мен түсініктерді; білім беруді қаржыландырудағы бюджеттік 

және бюджеттен тыс қорлардың рӛлін;  білім берудің басқа жүйелерінің 

ерекшеліктерін білуі қажет. Білім беру жүйесінде болып жатқан 

ӛзгертулер мен жағдайларды бағалай алуы; жалпы білім беру 

мекемелерінде кездесетін әлеуметтік мәселелер бойынша шешім қабылдай 

білу қажет.  

3.4 Междисциплинарный модуль 

IK3601 

 

Инновациялық кәсіпкерлік  

(сала бойынша) 
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: Kas1418 

Кәсіпкерлік 

Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты 

жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық 

шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді 

инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық 

кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру.  

 

 

 

Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, 

ғылыми-техникалық ӛнім нарығының негізгі элементтерін және 

құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, 

мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару 

құралдарын білуі тиіс және ӛнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, 

нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, 

берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін 

таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің кӛрсеткіштерін 

есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының 

құрылу тәсілдерін білуі керек. 

ET3603 
 

Экономикалық тарих 
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 

Экономика кағидалары  

 

Курс мақсаты: болашақ экономисттерге қоғам дамуының әр сатысындағы 
шаруашылық кәсіпкерліктің кӛпқырлы тәжірибесі жайлы қажетті білім беру, 

оның негізгі ерекшеліктерін ашып кӛрсету және зерттеу барысында заманауи 

экономиканың негізін түсіну. Курс міндеті: тарихи-экокномикалық 
мәліметтер негізінде студенттерде экономикалық ой-пікірді дамыту және 

жан-жақты білімдерді үйрету.  

 Курсты оқу нәтижесінде студент білуі қажет: шаруашылық 
кәсіпкерлікпен, экономикалық субъектілермен және институттармен 

байланысты негізгі түсініктер мен терминдер, экономикалық дамудың 

факторлары мен түрлері, экономика тарихының маңызды этаптары. Ӛткен 
уақытта болған экономикалық құбылыстар мен процестерге ӛз бетінше 

түсініктеме бере алуы қажет.  

EMA3605 

 

Экономикалық-

математикалық әдістер  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EM1301 

Экономикадағы математика 

Модуль мақсаты – студенттерді  математикалық модельдеу негізінде 

тиянақты экономикалық шешімдерді қабылдау процессімен таныстыру.  

Модульді зерттеу нәтижесінде студент зерттеу қорытындыларын және 

жүргізу тәсілдерін,  экономикалық-математикалық әдістер    
теорияларында қолданатын негізгі түсініктер мен модельдерді білуі және  

экономикалық-математикалық әдістер   тілінде сәйкес қызмет облысында 

есептер құрастыра алуы, оларды шешу жолдарын ойлап табулары қажет.  

6 семестр 

3.2.  Базалық кәсіби модульдер   

Модуль 10. Микро-макроэкономика  (intermediate) 

Mak3425 Мaкроэкономика 

(intermediate) 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып 

зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді ӛндірудің жалпы кӛлемі, инфляция 

қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен тӛлем балансының 

жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың 

негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі кӛрсеткіштерін және 

Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық 

процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі 

макроэкономикалық кӛрсеткіштерді есептеу дағдыларын игеру керек. 

 



 

 

олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. 

Модуль 11.   Экономиканы модельдеу және болжау 

EDTB3427 Экономикадағы  деректерді  

талдау және болжау 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: Eko3415 

Эконометрика 

Пәннің мақсаты – болашақ мамандарға нарықтық экономика жағдайындағы 

ақпараттық жүйелер мен басқаруды автоматтандыру жүйелерінің қызмет 

етуі  саласындағы білім беру. 

 

Курсты оқу барысында студент ақпаратты ӛңдеудің статистикалық 

пакеттерінің сыныпталу критерийлерін біліп алу,  күрделі  статистикалық 

және әлеуметтік мәселелерді шешудің деректерді талдау пакеттерімен 

танысу,  деректерді талдау пакетіне кіретін құралдармен толық танысу, 

атап айтқанда,  кездейсоқ шамаларды біріктіру, таңдама, вариациялық 

қатарларды құру, гистограммаларды құру және т.б.  білу керек. Нақты 

мәселені шешуде қолданылатын пакеттерді таңдауды негіздей білу, 

бастапқы мәліметтерді құру және оған байланысты нәтижелерді түсіндіре 

білу керек.  

3.3  Жеке білім траекторияларының модулдері  (ЖБТ)/TК 

ЖБТ 1.  Фирма экономикасы және кәсіпкерлік 

KSE3504   Қоғамдық сектор 

экономикасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mik1402 

Микроэкономика,  Mak2403 

Макроэкономика 

Курста аралас экономикадағы қоғамдық сектордың орны мен рӛлі, ресурстар 
аллокациясындағы мемлекет қызметі,  қоғамдық сектордағы табысты бӛлу 

мен қоғамдық игіліктерді ӛндіру қарастырылады. Курс міндеті – 

студенттерде қоғамдық сектордың қызмет ету міндеттері  мен  қағидалары 
жайлы жалпы түсінікті қалыптастыру,  ӛндірісті түсіну мен қоғамдық 

игіліктерді бӛлуді түсінулерін қамтамассыз ету , қоғамдық сектордағы 

мемлекет пен мемлекеттік қаржының рӛлін түсінуді тереңдету. 

Курсты оқу нәтижесінде студент курста оқытылған моделдерді қолдану 

мүмкіндіктерін және оларды тәжірибеде қолдану дағдыларын  білуі қажет.  

Мемлекеттің экономикалық іс – әрекеттерімен байналысты мәселелер 

шеңберін зерттеу үшін мироэкономикалық жайларды қолдана алуы  соның 

ішінде: нарық пен мемлекеттің кемшіліктерін, ресурстарды орналастыруға 

қоғамдық табыстар мен шығыстардың әсер етуін, мемлекеттің 

экономикалық іс – әрекетін бағалауды білуі керек..  

KM3505 Қаржылық математика  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: EM1301 

Экономикадағы математика,  

Kar2409 Қаржы     

Модульде қаржылық математиканың негізгі ережелері оқытылады.  Модульді оқу нәтижесінде студент қаржылық және несие операцияларын 

сандық талдаудың негізгі түсініктері мен теоретикалық түсініктерін білу 

қажет. Студент практикалық есептерді шеше алу қажет, Excel, т.б. 

қаржылық функциялармен жұмыс істей алу қажет. 

FZh3506   Фирмаішілік  жоспарлау  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: .    KE3419 

Кәсіпорын экономикасы 

Бұл модулде барлық ұйымдардың әрекеттерінің салдарлары, болашақтағы 

фирманың кемшіліктері мен резервтерін анықтау мақсатымен  олардың 

ауытқуларына әсер ететін факторларды анықтау кӛзделеді. 

Курс нәтижесінде   студент  экономикалық қызметті стратегиялық 

басқарудың әдістерін білуі керек; кәсіпорынның ӛндірістік және 

экономикалық мүмкіндіктерін, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін 

талдай білу керек. 

ЖБТ 2.  Экономикалық модельдеу және экономикалық саясат . 

EOZ 3504   Экономикадағы 

операцияларды зерттеу  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: EM1301 

Экономикадағы математика 

Берілген модульді оқу кезінде қиындатылған есептерді шешу дағдылары 

және оны жеке компьютерде арнайы бағдарламалардың кӛмегімен жүзеге 

асыру мүмкіндігі қалыптасады.  

 

Модульді оқу нәтижесінде студент математикалық құралдарды қажет 

ететін есептерді шешудегі негізгі экономикалық мәселелерді білу қажет. 

Танымал математикалық моделдер кӛмегімен экономикалық есепті аша 

алу, есептеулер жүргізе алу, нәтижелерді талдап, қорытынды жасай алу 

қажет. 

PDE3505 Панельді деректер 

эконометрикасы  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Eko3415 

Эконометрика 

Курста панельді және кеңістіктік мәліметтерге негізделген эконометрикалық 

модельдер қарастырылады.  

Курсты оқу нәтижесінде студент берілген модельдердің дұрыстығын, 

зерттеу модельдері мен әдістерінің  қандай салаларда қолданылатынын 

білу қажет. Экономикалық құбылыстардың математикалық модельдерін 

құрып, талдай алу қажет. 

EODT 3506   Экономикалық ӛсу мен даму 

теориясы  

3 кредит/ 5 ECTS 

Модуль дамушы мемлекеттердегі жаһандану жағдайындағы экономикалық 

құбылыстардың ерекшеліктерін зерттеуге, олардың әлемдік жүйедегі орны  

Модулді оқудың нәтижесінде студент экономикалық дамудың негізгі 

түсініктері мен қағидаларын біліп шығу керек. Үшінші әлем елдерінің 



 

 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

мен ролін анықтауға бағытталған.  мәселелерін шешудің жолдары мен халықаралық экономиканың екі 

полюсінің  әлеуметтік-экономикалық теңсіздігінің себептері мен 

салдарларын анықтай білу керек. 

ЖБТ 3.  Салалық экономика. 

KSE3504   Қоғамдық сектор 

экономикасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mik1402 

Микроэкономика,  Mak2403 

Макроэкономика 

Курста аралас экономикадағы қоғамдық сектордың орны мен рӛлі, ресурстар 
аллокациясындағы мемлекет қызметі,  қоғамдық сектордағы табысты бӛлу 

мен қоғамдық игіліктерді ӛндіру қарастырылады. Курс міндеті – 

студенттерде қоғамдық сектордың қызмет ету міндеттері  мен  қағидалары 
жайлы жалпы түсінікті қалыптастыру,  ӛндірісті түсіну мен қоғамдық 

игіліктерді бӛлуді түсінулерін қамтамассыз ету , қоғамдық сектордағы 

мемлекет пен мемлекеттік қаржының рӛлін түсінуді тереңдету. 

Курсты оқу нәтижесінде студент курста оқытылған моделдерді қолдану 

мүмкіндіктерін және оларды тәжірибеде қолдану дағдыларын  білуі қажет.  

Мемлекеттің экономикалық іс – әрекеттерімен байналысты мәселелер 

шеңберін зерттеу үшін мироэкономикалық жайларды қолдана алуы  соның 

ішінде: нарық пен мемлекеттің кемшіліктерін, ресурстарды орналастыруға 

қоғамдық табыстар мен шығыстардың әсер етуін, мемлекеттің 

экономикалық іс – әрекетін бағалауды білуі керек..  

KSE3505   Қызмет кӛрсету саласының 

экономикасы  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  SNT2426 

Салалық нарықтар теориясы 

Курс мақсаты студенттерде  қызмет кӛрсету сферасы бойынша теориялық 

білімді қалыптастыру. Курстың неізгі мақсаты қызмет кӛрсетудің ағымдағы 
тенденциялары мен мәселері жайында түсінің қалыптастыру болып 

табылады. Пәнді оқу үрдісінде студенттер  жаһандану шарттарындағы  

қызмет кӛрсету нарығының  теориялық негіздерімен, қызмет кӛрстеулердің 
сыныптамасымен, ерекшеліктерімен танысады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент қызметтердің мәнін және олрадың 

экономикалық жүйедегі орындарын білуі; қызмет кӛрсету сферасының  іс 
– әрекет түрлерінің классификациясын; қызмет кӛрсету сферасындағы 

маркетингті стратегиялық басқару негіздерін білуі қажет. Аумақтағы 

қызмет кӛрсету нарығына талдау жасай білу, қызметтер сферасының 
кәсіпорынының жұмысын жобалауды, нақты қызмет түрлерінің ӛндіріс 

русурстарын құра білуі керек.  

OE3506 Ӛнеркәсіптік экономика  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: SNT2426 

Салалық нарықтар теориясы 

Курс мақсаты  ӛндіріс пен оның қоғамның әлеуметтік экономикалық 

дамуындағы рӛлі, 2015 жылға дейінгі ҚР ӛндірісінің индустриалды – инновацялы 

саясатының негізгі бағыттары болып табылады. Курс міндеті - ӛндіріс 

экономикасының мәселерін заманға сай зерттеу.  

Курсты оқу нәтижесінде студент курсытң пәні, мақсаттары мен 

міндеттерін; ұлттық экономиканың дамуындағы ӛндірістің рӛлін; 

«Қазақстан - 2030» стратегиясына сай ҚР ӛндірістік саясатының 

міндеттерін білуі қажет. Ӛндірістік потенциалдың даму тенденцияларын 

талдай алу;  ӛндірістің даму мониторингін жүзеге асыру; ӛндірістік 

потенциалды сипаттайтын кӛрсеткіштерді есептей алу 

3.4  Пәнаралық модуль 

IK3602 

 

Интеллектуалдық құқық  

2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 

Курс мақсаты: студенттерді ҚР-дағы зияткерлік меншікке деген құқық 

негіздерімен таныстыру,   берілген салада ҚР-дың қолданыстағы азаматтық 
заңнамасын зерттеу , авторлық және патенттық құқықтың жалпы жағдайын 

түсіну, заңды тұлғалардың, тауарлардың, жұмыстың, қызметтің және 

кәсіпорынның жекешелендіруінің тәсілдерін, құқықтың жалпы жағдайын 
білу. Курс міндеті: зияткелік құқық меншігінің объектілері туралы 

студенттерде білім қалыптастыру; берілген объектіге байланысты заттық 

және жеке (заттық емес) құқықты және сондай құқықтарды қолдануды, 
рәсімдеу тәртібін студентке үйрету. 

Курсты зерттеу нәтижесінде студент мыналарды білуі тиіс: зияткерлік 

меншік құқығының объектісі, ғылыми жұмыс, әдеби шығарма, ӛнертабыс, 
пайдалы үлгілер, индустриялық үлгілердің  авторының құқықтарының 

анықталу жағдайлары, сол құқықтардың құрамы, қорғау жолдары, қолдану 

тәсілдері. Интеллектуалды іс-әрекет нәтижесіне байланысты 
құқықбұзушылықты анықтай білуі керек және құқық бұзушылықтан 

қорғаудың нақты тәсілдерін ұсына білу керек. 

HE3604 

 

Халықаралық экономика  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 
Экономика кағидалары  

 

Бұл модульде бір бірімен тығыз байланысты қазіргі әлем экономикасының 

дамуы зерттеледі. Халықаралық экономика қызметінің заңдылықтары, 

экономикалық ӛсу және әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері 

қарастырылады.    

Модульді зерттеу нәтижесінде студент заманауи халықаралық 

экономиканың дамуының  негізгі заңдылықтарын және үрдістерін білуі 

қажет. Теориялық білімді әлемдік экономиканың жағдайының талдауы 

және даму кӛрсеткіштеріне қолдана білуі, шаруашылық жүйе ретінде 

халықаралық экономиканың эволюциясын және маңызды мәселелерін 

анықтай білуі қажет. 

SM3606  

 

Сақтандыру математикасы 

 2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EM1301 

Экономикадағы математика 

Бұл курста сақтандыру математикасының тәсілдері сипатталады және 

әлеуметтік сақтандыру, екі жақты сақтандырудың үлгілері зерттеледі.  

Курсты зерттеу нәтижесінде студент білуі керек мәселелер: сақтандыру 

классификациясы және оның негізгі қағидалары, сақтандырудың 

математикалық моделін құру этаптары, сақтандырудың жалпы моделі, 

сыйақыны есептеудің жалпы қағидалары, сақтандыру сыйақысын есептеу, 



 

 

алынған нәтижеден қорытынды шығару. 

4 курс /7 семестр 

3.3  Жеке білім траекторияларының модулдері  (ЖБТ)/TК 

ЖБТ 1.  Фирма экономикасы және кәсіпкерлік 

BU 4507 Бизнесті ұйымдастыру   

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Kas1418 

Кәсіпкерлік,  KE3419 

Кәсіпорын экономикасы 

Пәннің мақсаты– студенттердің бойында кәсіпкерлікқызыметті 

ұйымдастыру технологиясының жүйелілік және тұтастық жайындағы 

кӛзқарастарын қалыптастыру, заманауи экономикада бизнесті 

ұйымдастырудың теориялық және практикалық қажетті білімдерін игеру, 

практикалық машыққа ие болу, алынған білімдерді қолдана білуі. 

Курсміндеті:бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасын зерттеу;   

бизнесті ұйымдастырудың ұйымдастырушылық-құқықтық формаларының 

ерекшеліктерін түсіну; ӛзіңнің жеке кәсіпкерлігіңді қалыптастырудың 

шарттарын, қағидаттарын және кезеңдерін түсініп алу; бизнестің ресурстық 

қамтамасыз етудің құрылымы мен мазмұнын түсіну; экномикалық 

шығындарды және бизнестің нәтижелерін есептеп үйрену. 

Курсты зерттеу нәтижесінде: бесекеге қабілеттілікті қамтамасыз етумен 

байланысты ұлттық, аймақтық және халықаралық дәрежедегі мәселелердің 

мазмұнын білу;    бизнес саласындағы шешімдерді қабылдау қағидаттары, 

экономикалық және басқарушылық шешімдерді жүзеге асыру; бизнесті 

ұйымдастырудың заманауи формалары және әдістері, бизнес саласында 

басқарудың заманауи әдістері; Қазақстандағы бизнестің заңнамалық 

негіздерін білу;  бизнеста нақты жағдайларды талдау кезінде 

экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтай білу, оларды шешуге 

қатысты әдстерді ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалау;  ақпаратты 

жүйелеу және біріктіре білу; ақпаратты талдау кезінде басты және арнайы 

экономикалық әдістерді қолдану;  тиімді шаруашылық шешімдерді 

қалыптастыру және нұсқаларды негіздеу. 

KK4508   Кәсіпкерлік құқық  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Kas1418 

Кәсіпкерлік 

Модульде кәсіпкерліктің құқықтық негіздері қарастырылады, кәсіпкерлік 

құпия мен оны қорғау жолдарымен танысады, ҚР кәсіпкерлік жӛніндегі 
негізгі заңнамалық актілер оқытылады.  

Модульді оқу нәтижесінде студент кәсіпкерлік қызметке қатысудың 

құқықтық негіздерін білу қажет. Кәсіпкерлік құқық саласындағы заңдық 
мәселелерді талдап, шеше алу қажет.  

 

IZh4509   Инвестициялық жобалау  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Kas1418 

Кәсіпкерлік 

Модульде студенттер инвестициялық жобаларды ӛңдеудің негізгі 

ережелерімен танысады, олардың тиімділігін бағалауды үйренеді.   

Студент инвестициялық жобаның мақсаттары мен міндеттерін анықтай 

алу қажет, инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістерін, 

инвестициялық жобаларды бағалау мен талдауда инфляция мен белгісіздік 

тәуекел факторларын есепке алу әдістерін қолдана алу қажет.  

FKET4510   Фирма қызметін 
экономикалық талдау 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Kas1418 

Кәсіпкерлік,    KE3419 

Кәсіпорын экономикасы 

Курс мақсаты: студенттің кәсіпорынның экономикалық қызметке  талдау 
жасау үшін қажетті дағдылар және негізгі білімді алуы. Курстың негізгі 

мақсаты – экономикалық талдаудың теориялық негіздерін игеру және нақты 

экономикалық есептің шешімін табу. 
 

Курсты оқу барысында студент экономикалық талдауды жасауға қажетті 

ақпаратты дайындаудың теориялық және практикалық дағдыларын білу 

керек. Студент экономикалық құбылыстарды жүйелеу және моделдеу, 

тиісті зерттеу объектісінің мӛлшерінің ӛзгеруіне әсер ететін факторларды 

анықтау, ӛндірістің тиімділігін жоғарылатудың резервтерін анықтау 

дағдыларын игеру керек. 

KIT4511 Кәсіпкерлік іс-әрекеттің 
тәуекелділігі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Kas1418 

Кәсіпкерлік 

Курс мақсаты – кәсіпкерлік қызметтегі бағалау және тәуекелдерді басқару 

саласындағы студенттердің теоретикалық және тәжірибелік дағдыларды 

қалыптастыру, сол арқылы тиімді шешімдерді қабылдауға мүмкіндік береді.. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент кәсіпкерлік тәуекелдердің негізгі түрлерін, 
тәуекелдерді анықтау, талдау және болжау әдістерін, тәуекелдерді бағалау 

мен басқаруды білу қажет. Кәсіпорынның әр түрлі ӛмірлік цикл 

деңгейлерінде кәсіпкерлік тәуекелдерді есептеу мен бағалауды жүргізе 
алуы тиіс. 

 

BOA4512 Басқаруды оңтайландыру 

әдістері   

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Kas1418 

Кәсіпкерлік 

Курс мақсаты – экономиканың әр түрлі салаларында жаппай қызмет кӛрсету 

теориясының негіздері мен оны жаппай қызмет кӛрсету жүйесін 

модельдеуде қолдану.  Модульде оңтайлы басқарудың практикалық 

есептерін шешудегі тиімді әдістерді қолданудың мүмкіндіктері мен 

ерекшеліктері қарастырылады. 

Модульді оқу нәтижесінде студент жаппай қызмет кӛрсету теориясының 

негіздерін, операциялық сипаттамаларды анықтау әдістерін, жаппай 

қызмет кӛрсету торларын білу қажет. Студент мәселені тауып, оған сәйкес 

модель мен бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдап, модельдеудің 

нәтижелерін дұрыс ашып, жаппай қызмет кӛрсетуді жоспарлау мен талдау 

үшін алған білімді қолдана алу қажет. Модульді оқу нәтижесінде студент 

жобалық шешімдерді оңтайландыру мен қабылдау әдістерін білу қажет. 



 

 

Процестер мен объектердің математикалық модельдерін білу, оларды 

зерттеу әдістерін ӛңдеп, оларды салыстырмалы талдауды жүзеге асыра алу 

қажет. 

IB4513 Инвестициялық бағалау 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Kas1418 

Кәсіпкерлік,  Mik1402 

Микроэкономика 

Курс бағалы қағаздардың портфелін кәсіби талдау, инвестициялық жобалар 

мен компания құнын бағалау дағдыларына үйретуге бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде студент әр түрлі жағдайларда капиталды салудың 

қаржыландыру негіздерін білу қажет; алынған білімді ӛзінің тәжірибелік 

қызметінде қолдана алу қажет.     

ЖБТ 2.  Экономикалық модельдеу және экономикалық саясат . 

KEMS4507 Кеңістіктік экономика және 
мемлекеттік саясат 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Бұл курста аймақ, қала және мемлекет деңгейінде экономиканың кеңістік 

модельдерін құрудың математикалық және экономикалық аспектілері және 

сол экономиканың спецификалық нарықтары зерттеледі. 

Курсты зерттеу нәтижесінде студент экономика модельдерін құрудың 

негізгі түсініктері мен аспектілерін білуі тиіс және аймақ, қала, мемлекет 

деңгейіндегі экономиканың экономика- математикалық модельдерін 

талдай білуі және мемлекет саясатын білуі тиіс. 

UKT4508 Уақыттық қатарларды талдау  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Eko3415 

Эконометрика 

Курстың мақсаты – студенттің уақыттық қатарларды талдау жӛнінде білім 

және тәжірибе жинауы. 

Курсты меңгеру барысында студент білуі тиіс: таңдамалы уақыттық 

байқауларды ұйымдастыру теориясы бойынша ғылыми зерттеулердің 

әдістерін игеру; кездейсоқ шамалар мен векторлар бойынша динамикалық 

статистикалық ақпаратты ӛңдеу мен талдау; уақыттық қатарларды бірінші 

ретті ӛңдеу; әлеуметтік–экономикалық процестердің негізгі 

кӛрсеткіштерін анықтау; осы процестердің жиынтық кӛрсеткіштері 

арасыдағы статистикалық байланыстарды  анықтау; алынған мәліметтер 

негізінде уақыттық қатарлардың моделдерін жасау. 

UE4509   Ұлттық экономика  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Курстың негізгі мақсаты – студенттердің ұлттық және экономикалық 

қауіпсіздік туралы білімдерін жетілдіру, экономикалық және қаржылық 

қауіпсіздік туралы жалпы түсінік қалыптастыру, олардың ҚР–дың тәуелсіз 

мемлекет ретіндегі біртұтас қауіпсіздік концепциясын қалыптастырудағы 

ролі туралы білімдерін кеңейту. 

Студент экономикалық және қаржылық  жүйелердің негізгі элементтері, 

экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесіндегі мемлекеттік 

саясаттың басым бағыттары, қазіргі Қазақстанның басым ұлттық 

бағыттары туралы білімдерін тереңдету керек. Экономикалық және 

қаржылық қауіптерді сыныптау, ҚР–дың экономикалық мүдделерінің 

сыртқы және ішкі қауіптерін анықтау дағдыларын игеру керек. 

 

SNM4510 Салалық нарықтар 
модельдері   

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: SNT2426 

Салалық нарықтар теориясы 

Модулдің басты мақсаты ойын әдістерін оқыту, олардың статистикалық 

шешімдер теориясында қолданылуы, жұптық, матрицалық, коалициялық, 

коалициялық емес ойындарды қарастыру болып табылады. Модуль мақсаты 

студенттерге нарық құрылымын қалыптастыратын негізгі модельдер туралы, 

нарық құрылымының қатысшылар мен қоғамдық әл-ауқаттың ӛзін-ӛзі 

ұстауын әсері туралы ашық түсінік қалыптастыру болып табылады.. 

Модульді оқу нәтижесінде студент шиеленісті жағдайлардың 

математикалық теориясын білу қажет. Шиеленіске қатысушылардың ӛзін-

ӛзі дұрыс ұстау бойынша ұсыныстарды ӛңдей алу қажет (ойынға 

қатысушылардың ӛзін-ӛзі ұстаудың оңтайлы стратегиясын анықтау).  

Модульді оқу нәтижесінде студент салалық нарықтардың қызмет етуінің 

теоретикалық негіздерін, салалық нарықтардың түрлі типтерінің негізгі 

модельдерін білу қажет. Салалық нарықтардың түрлі модельдерін талдай 

алу, нарық концентрациясының кӛрсеткіштерін есептей алу қажет. 

MMB4511   Макроэкономикалық 

модельдеу және болжау  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Модулде экономикалық дамудың кӛпсатылы моделдері, ӛндірісті 

ұйымдастыру мен ресурстарды оңтайлы бӛлу мәселелері қарастырылады. 

 

Модульді оқу барысында студент елдің әлеуметтік–экономикалық дамуы 

және оның процестерін талдау және  моделдеуді үйрену керек. 

KE4512   Қолданбалы эконометрика  Модульдің мақсаты эконометрикалық модельдердің құру, сипаттауда Модульді оқу нәтижесінде студент қолданбалы эконометриканың негіздері 



 

 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Eko3415 

Эконометрика 

оларды қолдану мүмкіндігін оқу болып табылады.  мен қағидаларын білу қажет. Нақты эконометрикалық есептерді шешіп, 

талдап және болжай алу қажет 

AEKAS 
4513 

Әлеуметтік-экономикалық 
қатынастар және   әлеуметтік 

стратификация  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Курс мақсаты стратификациялық теорияның негізгі түсініктері мен 

бағыттары, қоғамның әлеумеетік құрылымы мен әлеуметтік теңсіздік 

мәселесі туралы жүйеленген білім беру болып табылады.  Курс міндеті - 

әлеуметтік стратификацияның негізгі классикалық және постклассикалық 

теорияларымен студенттерді таныстыру, әлеуметтік теңсіздікті талдаудың 

әдістемелік құралдарын үйрету.          

Пәнді оқу нәтижесінде студент әлеуметтік құрылымның негізгі кесімдерін, 

олардың ішкі құрылымын, қоғамның тікелей және жанама бӛлшектенуін 

білуі қажет. Заманауи қоғамның әлеуметтік-құрылымдық 

трансформациясы үрдісін түсіну қажет. Қазіргі заманғы қазақстандық 

қоғамды эмпирикалық талдау үшін стратификациялық құралдарды білуі 

тиіс. 

ЖБТ 3.  Салалық экономика 

ASES4507 Аграрлық сектор  

экономикасы  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: SNT2426 

Салалық нарықтар теориясы 

Модуль мақсаты – студенттерде АӚҚ салаларының қызмет ету 

ерекшеліктеріне және нарықтық экономикаға сай келетін экономикалық 

ойлауды қалыптастыру;  рационалды шаруашылықты жүргізу бойынша 

білімді қалыптастыру. Модуль міндеттері агроӛнеркәсіптік құрылымы және 

мазмұны жайлы түсінікті қалыптастыру; нарықтық жағдайлардағы АӚК 

салаларының  қызмет етуінің экономикалық негіздерін зерттеу   болып 

табылады. 

Модулді оқу нәтижесінде студент  агроӛнеркәсіптік кешеннің 

тенденциялары мен қызмет ету заңдылықтарын; ӛндірістік ресурстар мен 

оларды пайдалану тиімділігін білу керек. Теоретикалық арнайы 

экономикалық терминологияны білу, жаңа білімді ӛзі қабылдау 

дағдыларын, жаңа техника мен технологияны, агроӛнеркәсіптік кешенді 

ұйымдастыруды жақсарту мен басқару шараларын   енгізудің 

экономикалық тиімділігін анықтау әдістерін білуі қажет.  

ZhMNE 
4508   

Жылжымайтын мүлік 
нарығының экономикасы   

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: SNT2426 

Салалық нарықтар теориясы 

Курс мақсаты  кәсіпкерлік қызметтің  маңызды сферасы ретіндегі жылжымайтын 

мүлік нарығының қызмет етуінің теориясы мен практикасын оқыту, студенттерге 

жылжымайтын мүлікпен жасалатын келісімдер мен оны бағалаудың заманауи 

теориясы мен практикасын, жылжымайтын мүлік объектілерінің нарықтық және 

басқа баға түрлерін анықтау дағдыларын қолдануда мүлікті бағалау әдістерін 

қолдануды меңгерту болып табылады. 

Курсты оқу нәтижесінде студент жылжымайтын мүлік нарығының мәнін, 

қызметтерін, мазмұны мен ұйым дамуын, жылжымайтын мүлік 

объектілерімен жасалатын келісімдердің ережелерін; ҚР жылжымайтын 

мүліктің құқықтық негіздерін; заманауи заңнаманы, нормативті 

құжаттарды, жылжымайтын мүлік нарығындағы регламенттеуші 

операцияларын;нарықтық жылжымайтын мүлікті құнын бағалаудың әдіс 

тәсілдерін білуі қажет. Жылжымайтын мүлік объектілерін басқарудың 

варианттарын  құрастыру, оларды таңдауды тиімділік критерийлері 

бойынша негіздеу, жылжымайтын мүлікке инвестиция салудың 

тиімділіктерін бағалаудың әдістерін қолдана білуі керек. 

TPE4509 Табиғатты пайдалану 

экономикасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Курста  табиғатты пайдалану экономикасының мәселелері қарастыралады, 

табиғатты пайдаланудың экономиалық міндеттерін шешудің ғылыми 

жолдары анықталады.  

  

Курсты оқу нәтижесінде студенттер  табиғатты пайдаланудың эколого –

экономикалық негіздерін, табиғатты  рационалды пайдаланудың  

шаруашылық механизмінің негізгі мазмұнын білулері керек.   Қоршаған 

ортадағы шаруашылықтық іс – әрекеттің зардаптарын алдын ала кӛріп, 

бағалай алулары, шаруашылықтық іс – әрекеттердің экономикалық 

зардабын және табиғатты қорғаудың тиімділігін бағалай білуі керек.  

KE4510 Кӛлеңкелі экономика  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Курс мақсаты  - экономиканың кӛлеңкелі секторының  қызмет етуінің 

теоретикалық негіздерін оқыту.  

Курсты оқу нәтижесінде студент  кӛлеңкелі экономиканың қызмет етуінің 

негіздерін, экономика құрылымындағы кӛлеңкеліктің рӛлі мен орнын, 

кӛлеңкелі экономиканың негізгі әлеуметтік – экономикалық сипаттарын 
білуі қажет.  Студент алған теориялық білімдерді практикада қолдана 

алуы; қалыптасқан әлеуметтік- экономикалық жағдайды адекватты бағалай 

алуы, кӛлеңкелі экономиканы бағалаудың негізгі  тәсілдері мен 
бағыттарына еркін жол таба алауы қажет.  

DSE4511   Денсаулық сақтау 

экономикасы   

3 кредит/ 5 ECTS 

Бұл курс халықтың денсаулығының кӛрсеткіштерін, демография және 

денсаулық сақтау модельдерін, денсаулық экономикасының заманауи 

теорияларын зерттеуді қамтамасыз етеді.   

Курсты зерттеу нәтижесінде студент денсаулық сақтаудың негізгі 

заңдарын, терминдерін және түсініктерін; қағидаларын, денсаулық сақтау 

жүйесінің негізгі қаржыландыру кӛздерін, бастауларын;  денсаулық сақтау 



 

 

Пререквизиттер: SNT2426 

Салалық нарықтар теориясы 

кәсіпорынының іс-әрекеттерінің базистік микроэкокномикалық 

ерекшеліктерін  білуі тиіс. Кәсіби  медициналық қызметті жүзеге асыру 

барысында медициналық қызмет нарығының ерекшеліктерін есекере білуі 

тиіс. 

КБОБҚ 4745 Коммерциялық банктің 

операциялары мен бағалы 

қағаздармен  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 3624 FR 

Қаржы тәуекел 

Курстың мақсаты - мен бағалы қағаздармен коммерциялық банктің 

операциясының байқауы 

 

Шонжар: коммерциялық банктің операциялары мен бағалы қағаздармен 

БІ 4746 Биржалық іс 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: RZB 

2427Бағалы қағаз нарығы 

 

Модуль биржалық істі, студенттің жүйелі тәлім-тәрбиесін мақсатқа, 

мақсаттарға, әдістерге және қазіргі биржалық істің ұстанымдарына танысады 

Бағалы қағаз, оның қызметінің ұстанымдарын, финанс базардың 

құрылымын шонжар: қатысқандарларды базар біл-: бағдарла-  баста 

базарда бағалы қағаз, диагностировать, болжа- және басқар-  ақшалы ақы-

пұлдармен, тӛселдір- ӛндірім және әдістің қолданысының, ақы-пұлдың    

және аспаптардың үшін фирманың  қызметінің экономикалық әл-

ауқатының  табысы үшін арада бүтіндікте және жеке оның 

производственно-хозяйственных буындарының 

5B050600- Экономика мамандығы 



 

 

Пәннің 

коды 

Пәннің аты,  кредит саны,  

пререквизиттер, сабақ түрі 

бойынша үлестіру 

Модулдің (курсың) мақсаттары, міндеттері мен қысқаша сипаттамасы  Оқытудың нәтижелері (білім, қабілет, дағдылар) 

 

1 2 3 4 

1 курс/ 1 семестр 

KT 1101 Қазақстан тарихы  

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 

Модульдың мақсаты: мемлекетiң тарихы және бағытталған туудың процесi, 

қалыптасуды зерттеуге Қазақстан Республикасының құқығы және мемлекеттiң 
дамуымен құқығына бағытталған. Қорытынды және негiзделген дәл айғақтарды 

талдаудағы осы ғылымын пiкiрi және Қазақстанның ӛмiрiнiң мемлекеттiк-

құқықтының жүзеге асатындай тұрған оқиғаларына негізделген. Қазақстан  құқығы 
және мемлекеттік ғылымның орны мен рӛлі және оның пайда болуы олардың бүгiнгi 

күнге дейiнгі оқиғалары мемлекеттiк-құқықтарды зерттеудің тарихи тәсiлiн ӛткiзуге 

болатындығы анықталды. Мемлекеттiк-құқықты эволюцияның объективтi  жүйелік  

кӛрiнiсiн қалпына келтiредi, оны қисынды қайта жасайды және ҚР-ның аймағындағы 

қалыптасқан және келешекте қалыптасатын мекемелер мен институттарды қайта 

қалпына келтіреді. Протоқазақтық және құқықтық жүйелер олардың белгiлерін,орта 
ғасырлық мемлекеттердің  династиялық тарихнамаларын жергiлiктi 

бақылаушылармен, шетелдiк саяхатшылармен  құрастырушылар зерттедi. 

 

Бiлiм: Қазақ Ордасының тiршiлiк әрекетiнiң әр түрлi жақтары ресми 

құжаттарда , шетел және жергiлiктi бақылаушылардың әр түрлi жазбаша 
кӛздерiнде, халық ӛнері шығармаларында  ие болды. Ресейлiк 

империяны шеттiк отаршылдығының мерзiмiдік шетте мемлекеттiк 

құрылыс және құқықтық қатынасты анықтайтын  және объективтiктiң әр 
түрлi дәрежесiмен суреттейтiн әр түрлi мiнездiк кӛп еңбектерi пайда 

болды. Қазақстанда ұлттық мемлекеттiктi мәселе кеңес ӛкiметi жағдайда 

таптық және партиялық позициясы бар арнаулы ғылыми мекемелерде 

зерттелдi.  

Білу қазiргi жағдайларда мемлекеттiң тарихын бiлу және республиканың  

құқығын зерттеу, мемлекет тарихынның нақты суреттiң қайта жасау , 
елдiң құқығын қайта қалыптастыру мақсаттарындағы тәжiрибе және бұл 

бағытта қорытылған ғылыми-зерттеу біліміне сүйене отырып жүзеге 

асыру. 

KBK(O)T110

2 

Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) 

тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 

 

Модуль мақсаты: Жиі қолданыстағы сӛздер мен сӛз тіркестерінің лексикалық 

минимумын кеңейту,грамматикалық пішіндерін меңгеру және құрылымдық деңгейде 

сӛздерді қолдана білу. Лексикалық және терминологиялық минимумды мамандық 

бойынша меңгеру. Сӛйлеу қызметінің әртүрлі құрылысын жасау: әңгіме,сипаттама, 

деректеме. Грамматикалық пішіндер және коммуникатив құрылымы, 

функционалдық аспектілер. Қайта жасауға бейімделген және оңай прагматикалық 

мәтіндерді шығару, диалогиялық және монологикалық, ауызша және жазбаша түрі, 

тақырыптық, әлеуметтік-тұрмыстық үшін кәсіби ортада сӛйлеу қызметінің әртүрлі 

түрлеріне: айту, аудирование, оқу, хат қалдыру. 

Білімі: оқу кәсіби сӛзді дамыту:а)  бiлу ӛндiру және мамандық бойымен 

оқу, тыңдау, әдебиеттiң конспект жасауының дағдыларына иелік 

ету;б)ғылыми оқу мәтіндерін құрастыру, оқулықтағы және дәрістегі 

мәтін текстіне жақын, диалог пен монологтардың оқу тақырыптарына; 

в)сӛздердің негізгі функционалды мағыналы түрлеріне үйрету: монолог-

сипаттама, монолог-баяндама, монолог-пікір, диалог-сұхбат, диалог- 

пікірсайыс.   

Кәсіби-ғылыми тілді дамыту:белсенділік, жинақталған, дағдыларын 

кӛлемді қалыптастыру және кәсіби-ғылыми сӛзді аймағында істей алу. 

Білуі тиіс ғылыми-кәсіби сӛйлеуді дамыту: ғылыми-кәсіби дағдыларын 

белсенді және жалпыламалы қалыптастыру. 

KBShT1103 Кәсіби  бағдарлы шетел тілі 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 
0+2+1 

Курстың мақсаты: студенттердің шетел тілін ақпарат кӛзі және ӛзге тілді 

коммуникация құралы ретінде қабылдауын жетілдіру 

 

 

Модулді оқу барысында студент  жазбаша және  ауызша формадағы 

сӛйлеуге дағдылану үшін шетел тілінің граматикасы мен лексикасын 

біліп шығу керек; шетел тілін күнделікті және іскерлік қарым-қатынаста  

белсенді қолдана білу керек. Деңгейлер: (Elementary, Pre-Intermediate, 

Intermediate и Upper-Intermediate). 

3.1  Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модулі 



 

 

EM1301 Экономикадағы математика  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

 
 

Курстың мақсаты: экономикалық факторлар мен заңдылықтардың сандық 

сипаттамасының негізгі әдістерін игеру; есептерді шешудің негізгі 

математикалық әдістерін оқыту;  нақты экономикалық мәселелерді шешудің 

дағдылары мен математикалық операцияларды орындай білу дағдыларын 

қалыптастыру. Курсты оқытудың мақсаттары: студенттерді есептерді шешу 

әдістеріне үйрету; экономикалық мәселелерді зерттеу әдістерімен таныстыру. 

Курсты оқудың нәтижесінде студент жоғарғы математиканың негізгі 

түсініктерін және есептерді шешудің негізгі әдістерін  білу керек.  

Математикалық әдістердің ішінен біреуін таңдаудың логикасы мен 

экономикалық зерттеулерді қолдана білу керек. Экономикалық 

зерттеудерді  талдаудың заманауи математика-статистикалық әдістерін 

қолдана білу керек. 

 

3.2.  Базалық кәсіби модульдер   

Модуль 1.  Экономикаға кіріспе 

EK1401 Экономика кағидалары  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

 
 

Пәнді оқудың мақсаты: базалық экономикалық категориялар туралы білімді 

игеру; әр түрлі экономикалық құбылыстардың   микро- және макродеңгейдегі 

ӛзара байланыстары мен тенденцияларын анықтау; нарықтық экономика 

жағдайында экономикалық ойлауды жетілдіру мен экономикалық мәдениет пен 

экономикалық әрекет ету тәртібін  тәрбиелеу. 

Пәнді игерудің негізінде студент экономикалық агенттердің микро- және 

макродеңгейдегі әрекеттерін талдау үшін негізгі экономикалық 

категорияларды, теориялық экономикалық моделдерді, нарық 

агенттерінің әрекеттерінің негізгі заңдылықтарын білу керек. 

Экономикалық болмыс пен қоғамның экономикалық жүйесіндегі болып 

жатқан процестерді ӛз бетінше талдау, экономикалық мәселелерді 

шешуде экономикалық талдаудың әдістерін қолдану, нарықтық 

қатынастарды талдау үшін заманауи экономикалық ғылымның әдістерін 

қолдану дағдыларын  игеру керек. 

Модуль 6.   Ықтималдықтар теориясы және сызықтық алгебра 

ITMS1416 Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика  
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

 
 

Математикалық статистика мен ықтималдық теориясын игеру, модельдеудің 

негізгі міндеттерімен танысу. 

Кездейсоқ шама, оның сипаттамалары мен бағалары, бағалаудың негізгі 

әдістері, қарапайым ықтималдық және оның бағасы сияқты ықтимылды-

статистикалық түсініктерді білу.  

Негізгі ықтимылды-статистикалық есептеулерді жүргізе алу керек. 

Ӛзаратұлғалық: студенттер топпен жұмыс жасай алу керек, 

математикалық статистика және ықтималдықтар теориясына 

байланысты қойылған есептерді бірге шығару; жүйелік: студенттерде 

ықтимылды-статистикалық ойлау қабілеті қалыптасу керек және 

қойылған есептерді шығара білуі керек; пәндік: студенттер ықтималдық, 

кездейсоқ шама, статистика сияқты түсініктерді еркін қолдана алу және 

ықтимылды-статистикалық түсініктермен жұмыс жасай алу; 

қарастырылған  формулаларды қолдана отырып оқиға ықтималдығын, 

кездейсоқ шаманың негізгі сандық сипаттамаларын есептеу, 

статистикалық деректер бойынша ықтималдықтар теориясы курсында 

оқытылған шаманы бағалай алу керек.   



 

 

Mik1402 Микроэкономика  
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 

Экономика кағидалары  
 

Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке 
саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың кӛптігін, 

ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды 

қажет ететін  экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; 
микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру  барысында 

экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын 

қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе 
туралы жалпы түсінік қалыптастыру. 

Курсты ӛту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын 

(ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің 

рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, 

эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия 

жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын  білу 

керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс 

икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, 

бағалар ӛзгерісі кезінде табысты болжай   алу керек. 

 

Модуль 2. Менеджмент және маркетинг 

Men1404 Менеджмент 
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 

Экономика кағидалары  

Модуль компанияны басқарудың теориялық және тәжірибелік білімдерін, ұйым 

және бизнестi басқарудың дағдыларын,  жаhандану жағдайында басқарудың 

әдiстемелiгiн үйретеді. 

 

Студент менеджменттiң оралымын,шешім қабылдау және 

басқарушылық шешiмдердi ӛткiзу процесін бiлуi керек; ұжымда iскер 

және басқару қарым-қатынастың пiшiнiн; iскер және басқарудағы 

қарым-қатынастың қабылдаулары кәсiби белсендiлiкте қолданылуға 

икемi болуы керек. 

Mar1405 Маркетинг  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 
Экономика кағидалары  

 

Курстың мақсаты – студентке терең iргелi теориялық және 

маркетинг белсендiлiгiнiң 

нақты дағдысын түсіндіру.  

 Курстың негiзгi бiлiм беру мақсаты - маркетинг жұмысының қазiргi 

тәсiлдемелері, пiшiндері және әдiстерiне үйрету; студенттерге  маркетинг 

шешiмдерiнiң  нақты нарықтық жағдайлардан тәуелдiлiкке оңтайлы балама 

нұсқаларын таңдауды үйрету.  

Зерттеу нәтижесінде студент маркетингтің кіріспесін, мақсаттарын, 

міндеттерін және салдарын білуі керек; маркетингтік зерттеулер 

жүргізілгендегі  қаражаты мен түрлерін, мақсаттарын және тәсілдерін; 

стратегиялық маркетингтік жоспарлаудың әдістері мен қабылдауларын 

білуі қажет. Нарықтағы маркетингтік зерттеулердің ұйымдастыруы мен 

ӛткізілуін, бәсекелестердің маркетингтік анализдерін жүзеге асыра білуі 

керек;  

тауарлық сызықтар және жеке ӛнiмдер бойымен маркетинг 

коммуникацияларының стратегиясын және олардың тиiмдiлiгiн 

бағалауы қажет. 

Модуль 3.  Қаржы   және  несие 

ANB1408 Ақша,  несие, банктер  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 

Экономика кағидалары  
 

Курсты қалыптастыру мақсаты:  осы курсты зерттейтiн студенттердегі қазiргi 

экономикалық жүйеде ақшаның теориясы, несие және банктердiң iргелi 

жағдайлардың ашылуы және мәселенің позицияларының теориялық талдауы, 

олардың мәнiнiң негiзi, функциялары, заңдары жӛніндегі жалпы білім беру. 

Банктердiң зерттеу есептерiне  қаржы делдалдарының ерекше түрлерін, 

экономикалық жүйенiң институттарының ерекше ақшалай-несие нарықтық 

түрлерін, олардың функцияларының ерекшелiктерiн, құрылымын, рӛлін, 

экономиканың әр түрлi түрлерiндегi мәнін және орнын iздеп табу. 

Студент кӛрcетiлген салалардың мәселелерiн талдауға және ақша 

теориясын, несиенiң қазiргi теорияларын, банктердiң негiзгi бағыттары 

және жұмыс істеу тәсiлдерін бiлуi керек;  «ақша», «несие», «банк» 

категорияларының түйінін түсінуі керек. Қазiргi экономикада әсер 

етудiң сыртқы пiшiндерi және ақша-кредит саласының қызмет етуi және 

банктiк жүйенiң терең iшкi процестерiн танып бiлуге икемi болуы керек, 

бұл процестердің нәтижесін болжау мен себептерін анықтауы керек. 

Модуль 6.   Ықтималдықтар теориясы және сызықтық алгебра 

SA1417 Сызықтық алгебра 
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EM1301 

Экономикадағы математика 

Пәнді оқытудың мақсаты  студенттерге сызықтық операциялар, 

сызықтық тәуелділік және тәуелсіздік, ранг, сызықтық кеңістік, сызықтық 

және бисызықтық түрлендірулер сияқты түсініктерде жүзеге асырылатын 

математиканың ең маңызды идеяларының бірі–сызықтық идеясына ең 

Алгебралық теңдеу жүйелерін, анықтауыш пен матрицалардың негізгі 

қасиеттері, екінші ретті беттер мен сызықтардың алгебралық және 

геометриялық сипаттамалары жайлы  теорияларды және топ, сақина, 

ӛріс  бойынша алғашқы түсініктерді білу. Арифметикалық кеңістіктің 



 

 

маңызды орын берілетін, сызықтық алгебра негіздерін оқыту, сонымен 

қатар қазіргі ғылым мен техниканың түрлі салаларында қолданылатын 

топ, сақина, ӛріс секілді негізгі алгебралық құрылымдармен бастапқы 

таныстыру.  

векторлар жүйесінің базасы мен рангтарын табу, кері матрицаларды 

есептеу, векторлар жүйесін сызықтық тәуелділікке зерттеу, сызықтық 

алгебралық теңдеулер жүйесін зертеу немесе шешу, анықтауыштарды 

есептеу үшін Гаусс әдісін қолдана білу.  

 

Модуль 7.   Кәсіпорын экономикасы  

Kas1418 Кәсіпкерлік  

2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: EK1401 Экономика 

кағидалары  

 

Курс кәсіпкерліктің теориясы мен тәжірибесін оқытады, кәсіпкерлік 

шешімдерді қабылдау үрдісін, бизнес-жоспарларды құру әдістерін, 

кәсіпкерлік қызметті талдау мен бағалауды   қарастырады.  

Студент курсты оқу нәтижесінде практика және теория негіздерін, 

мазмұнын, қағидаттарын, кәсіпкерліктің ұйымдастырылуын білуі; 

экономикадағы кәсіпкерлік процестерді түсінуі керек.  Кәсiпкерлiк 

идеяларды бағалауға және кәсiпкерлiк идеяны ӛткiзу барысында мүмкiн 

болатын тәуекелдердiң  бағасы бар бизнес-жоспардың пiшiнiнде 

олардың рәсiмдеуiн ӛткiзуге икемді болуы керек. 

Модуль 9.  Экономикалық ғылымның дамуы 

EIT1422 Экономикалық ілімдер тарихы  
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 Экономика 

кағидалары  

 

Модульдің негізгі мақсаты -  студенттердің жүйелік кӛрсетілімдерін 

құқықтық және экономикалық ӛміршеңдік негізінде түрлендіру. 

Студенттер мемлекет пен құқық теорияларының  сұрақтарын оқып 

білумен қатар заманауи экономикалық теория негізін оқиды. Әлемдік 

экономикалық тарих ойларының негізгі кезеңдері, белгілі экономист – 

ғалымдардың негізгі жұмыстарының мазмұны қарастырылады. 

Қазақстандық  экономика  ғылымының түрленуі мен қалыптасу кезеңдері 

қарастырылады. 

Студент экономикалық ғылымдар жүйесіндегі экономикалық ілімдер 
тарихының орнын, негізгі ғылыми мектептердің ӛкілдері мен олардың 

ғылыми ізденістерінің бағыттарын және олардың зерттеулерінің 

заманауи экономикалық ғылымдағы орнын біліп шығу керек. Заманауи 
экономикалық теорияның негізгі концепцияларын жетік меңгеру, 

студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында ӛздігінен 

ізденушілік танытқанда экономикалық ойдың эволюциясы мен 
экономикалық құбылыстарды зерттеуге қатысты теориялық 

тұжырымдардың кӛптігі жайлы теориялық білімдерін қолдана білу 

керек. 

2 курс / 3 семестр 

GTF2104 Ғылыми таным философиясы  

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 

 

Модуль студенттерде философиялық кӛзқарас негіздерін 

қалыптастыруға бағытталған. Оқу барысында студент  ӛзін-

ӛзі танытуда, әлеуметтік және этикалық мәселелерді 

идентификациялауда философиялық білімнің  ролін түсінуге 

бағытталады. 

 

Модулді оқу барысында студент философияның негізгі бағыттарын, проблемаларын, 

теориялары мен әдістерін, қоғамдық даму проблемалары жайында туындайтын қазіргі 

заманғы философиялық пікірталастардың мазмұнын біліп шығу керек. Философияның 

әр түрлі мәселелері бойынша ӛзінің кӛзқарасын қалылптастыру мен оны негізді 

қорғау дағдыларын игеру; әр түрлі қоғамдық тенденциялар, фактілер мен 

құбылыстарды бағалау үшін философиялық категорияларды қолдануды үйрену керек. 

TKP2201 Тұлғааралық коммуникацияның 

психологиясы 
2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

Модуль мақсаты: тұлға аралық коммуникация - бұл кӛзбе-

кӛз болған немесе аз топ арасында үйреншiктi емес 
әрекеттесу. Бiз тұлға аралық коммуникациялық процесiнде 

ӛз сезiмдерiмен сӛйлесiп, тыңдап, жауап берiп, бӛлiсемiз 

және қатынасты қалыптастырамыз.  

Бiлiм: тұлға аралық коммуникацияның талдауы - бұл талдау жағдайда және ұсыныс, 

идея, бiлiм, кӛңiлдiң құрал-жабдықтары неткен кӛмегiмен, яғни бiр субъектiнiң жеке 
тәжiрибесi аз-кем басқа дәл түсiнiлген де ауыстыра алады. Зерттеудiң есебiмен нақ 

сол әр түрлi алғышарттар және (немесе, керiсiнше, киындаған жетiспеушi) табысты 

коммуникацияның жағдайын iздеп табу және жазбада болады. 

TKS2202 Теориялық және қолданбалы Модуль мақсаты: тұлға және қоғам үшiн саясаттың ұлттар, Бiлiмі: саяси мәселелердiң бӛлiндiлерi, саяси ахуалға қоғам ашылмалы-жабылмалы 



 

 

саясаттану  
2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

кластар және мемлекеттер арасында тұлға мен қоғам үшін 
саясат маңызы және саясат мәнінің табиғатын оқу; 

тұлға,қоғам және мемлекет арасында;  Теориялық 

политология бірнеше заңдылықтарды анықтап зерттейдi: 
Теориялық политология заңдылықтардың қатарын анықтап 

зерттейдi:  

а ) әлеуметтік субъектiлердiң әлеуметтiк 
қызығушылықтарының пайда болу заңдылықатры, қызмет 

етуі және дамуы олардың экономикалық және басқада 

әлеуметтік қызығушылықтары арасындағы байланыс.   
б)  мемлекеттің және саяси биліктің мазмұны мен ӛзгеруінің 

пайда болу заңдылықтары. 

в) саяси процестердің, саяси қатынастардың және саяси 
қызметтердің заңдылықтары мен  

г ) әлеуметтік құбылыстарды білу тәсілдері, рационалды 

және пропорционалды қатынасы. 

осы нақтылы кезең талдансын, қоғамның саяси ӛмiрiнiң ӛзектi жаттығу есептерiнiң 
конструктивтiк шешiмiне мүмкiндiк туғызады, ағымдағы саяси мәселелер және 

жанжалдарды шешiмде саяси оқиғалардың қатысушыларына жаттығу кеңестерi және 

кепiлдеменi ӛндiрiп ұсынады. Жаттығу кепiлдемелерiн ғылыми талдау және ӛндiру 
салалардағы қолданбалы политологияда  жүзеге асырылады: 

 - саяси жанжалдарды реттеу және жетiстiк (келiсiм ) әлеуметтiк консенсус қажеттi;  

- ұйым және сайлау серiктестiктерiнiң ӛткiзуi; 
 - жұртшылық пiкiрiнiң қалыптастыруы және БАҚ қолдану.  

ZhAOE2203 Жеке және әлеуметтік ӛрлеу этикасы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

Модуль мақсаты: әлеуметтiк кеңiстiктегі дара жетiстiк; 

«әлеуметтiк кеңiстiкте» сыпайы үстемділіктің мәселесi және 

табыстылық, әдiлдiк, бостандық, қоғамдық қауiпсiздiк, 
экономикалық тиiмдiлiк әлеуцметтік сюжеттің айнымас бір 

бӛлігі қарастырылады.  

Білімі: Кәсіби қызметін әлеуметтік жағынан іске асырып және шығармашылығы 

жӛнінде, кәсіпқой атануына, адамның тіршілік әрекеті акме-формдағы 

феноменологиясын талдау, сипаттау, ортаға дәлдігі болғандықтан акмеологияның 
онтологиялық анықталуымен иеленеді 

MD2204 Мәдениет және дін  

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 

Модуль мақсаты: дінді талдауда тарих, әлеуметтану, 

психология, философия, филология, антропология және т.б. 
сияқты ғылымдардың жеткен жетістіктері. 

Білімі: африкандық тайпалардан бастап қазіргі заманғы қоғам мәселелерінен ӛз 

кӛңілінен шығатын қажетті саланы зерттеу үшін таңдау. Сіздің қалауыңыз бойынша 
бір шартқа байланысты діни бағытта жүргізілуі тиіс. 

ZhKA2205 Жалпы және қолданбалы әлеуметтану  

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 

Модуль мақсаты: әлеуметтанудың дамуының негізгі 

этаптарын оқу (предыстория и әлеуметтік-философиялық  
предпосылка). әлеуметтану тарихы: классикалық және 

заманауи әлеуметік теориялар. Қоғам, әлеуметтік 

институттар және ӛзара қатынасы. әлеуметтік топтар және 
жалпылық.  

Білімі: әлеуметтік ӛмірдің ауқымды мәселелері мен адамгершілік құндылықтары. 

Орта деңгей теориясы (социология коммуникация, әлеуметтік білім, жастар әлеуметі, 
экономикалық әлеумет, религия әлеуметі және т.б.). әлеуметтік даулар мен оларды 

шешу логикасы. әлеуметтік зерттеулер әдістері мен методологиясы.  

Білуі тиіс әлеуметтік зерттеуге бағдарлама құру. әлеуметтік ақпараттарды жинау 
әдісі. Эмпиризмдік әлеуметтік зерттеулерді ӛңдеу техникасы және талдау. 

ATK2206 Адам тіршілігінің қауіпсіздігі  

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 

 

Модуль мақсаты: ӛмір қауіпсіздігі саласында заңдық 

құқықтық актілерді оқу. Қазақстан Республикасында 
азаматтық қорғанысты құру принциптерімен мәселелері  

қауіпті және зиянды факторлар классификациясы.  

Радиациялық қауіптілік. Иондалған сәулелерден қорғану. 
Химиялық қауіптілік. Дозиметрлік бақылаудың химиялық 

радиациялық табу құралдары. Қазіргі техносфераның және 

техносфералық қауіпсіздіктің жағдайы.  
 

Білімі: қоршаған ортаны және адамдарыды техногендік және табиғи жағдайларда 

пайда болған қауіпті және зиянды факторлардан қорғау. Әр түрлі жағдайдағы тӛтенше 
жағдайлардың классификациясы. Тӛтенше жағдайларда экономика объектілерін 

қалыптастыру тұрақтылығы. Соғыс және бейбіт уақытта тӛтенше жағдайлардан 

тұрғындарды қорғаудың негізгі тәсілдері мен принциптерін білу. Тӛтенше жағдай 
кезінде дәрігер келгенге дейінгі алғашқы кӛмек кӛрсету. Тұрғындарды эвакуациялау 

іс шараларын ұйымдастыру. Қауіпті қарулардан зақымданудан қорғану.  

Жер сілкінісі кезінде тәжірибелік қауіпсіздік шараларын ұйымдастыру. Табиғи зіл-
залалар, ӛрттер, аппаттар және жарылыстар кезінде ӛндірістік объетілерде 

тұрғындарды қорғау.  

Білуі тиіс аппаттық-қорғаушылық жұмыстарды ұйымдастыру мен жүргізудің негізін 
қолдану. Әлеуметтік салада тӛтенше жағдайлар.  Тӛтенше жағдайлардың 

психологиялық аспектілері. 

ETD2207 Экология және тұрақты даму  

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 

 

Модуль мақсаты: заманауи экономикалық саяси 

мәселелерді шешуде экологияның рӛлі мен орнын оқу.  
Аутэкология: экологиялық факторлар, оптимум және 

минимум зоналары. Демэкология: популяция мінездемесі, 

популяция санының флуктуациясы  және регуляциясы. 

Білімі: биоценоз, биогеоценоз және экожүйе түніктері.  Жердегі және судағы 

экожүйелер типтері.  биосфера және ноосфера жайында оқу. Тірі зат биосфералары 
және оның функциялары. 

Білуі тиіс табиғи ресурстарды және рационалды табиғиқолдануларды пайждалану. 

Қазіргі заманның экологиялық мәселелері және табиғат күзетшісі. Экодаму 



 

 

Синэкология: қоғамда ӛзара байланысу типтері, қоғамның 
трофикалық құрылымы және экологиялық пирамидасы.  

Экосистема функциялары: энергетикалық алмасу және 

заттарды алмастыру, экожүйелердің бүтіндігі мен 
тұрақтылығы, экологиялық сукцессия.  

мәселелері. 

KK2208 Қазақстандық құқық  

2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 

 

Модуль мақсаты: құқық және мемлекеттік 

категориялардың негізгі түсінігін оқу. Құқықтық қатынас. 
Құқықтық мінез және құқық бұзушылық. Заң алдындағы 

міндет. Қазақстан Республикасының конститутциялық құқық 

негізі. Қазақстан Республикасының азаматтық құқық негізі. 
Қазақстан Республикасының отбасы құқы негізі. 

Құқықсақтау органдарында ұйымдастыру негізі.  

Білімі: Қазақстан Республикасының қаржылық құқық негізі. Қазақстан 

Республикасының салық құқығы негізі. Қазақстан Республикасының еңбек құқығы 
негізі. Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық 

негізі. Қазақстан Республикасының экологогиялық құқық негізі.  

Білімі тиіс Қазақстан Республикасының жер құқы негізін білу. Қылмыстық-
процессуалды және азаматтық-процессуалды құқықтары негізі. Халықаралық 

құқықтар негізі. 

3.2.  Базалық кәсіби модульдер   

Модуль 1.  Экономикаға кіріспе 

Mak2403 Макроэкономика  

2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: EK1401 Экономика 

кағидалары  

Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра 

отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді ӛндірудің 

жалпы кӛлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық 

деңгейі, айырбас бағамы мен тӛлем балансының жағдайын 

талдайды. Модулді оқу барысында студент 

макроэкономиканың негізгі түсініктері мен 

макроэкономиканың негізгі кӛрсеткіштерін және олардың 

халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. 

Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы 

ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық 

кӛрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек. 

Модуль 3.  Қаржы   және  несие 

Kar2409 Қаржы   

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: EK1401 Экономика 

кағидалары  

 

Курста құрылыс және мемлекеттiк, муниципалдық 

қаржылардың қызмет етуінің заңдылығының қағидаттары, 

бюджеттік-салық билік органдарының  әлеуметтік-

экономикалық процестерге әсер ететін механизмі зерттеледі.  

 

Оқу зерттелуі нәтижесінде студенттің қаржы және қаржы нарығы дамуының 

міндеттері мен заңнамаларының негізгі түсінігі болуы, қазіргі жағдайда қаржылық 

ұйым ұйымдастырылуының мазмұны мен қағидаттарын және ерекше әсер етуін білуі 

керек. Студент қаржы және қаржы нарығындағы саланы реттейтiн заң шығару 

нормалары, қаржы нарығындағы теориялық және жаттығу есептерiнiң шешiмi, 

жүйелiк және салыстырмалы талдау үшiн бiлiмді тәжiрибеде негiзгi ғылыми-

теориялық қолдана білуі керек. 

Модуль 4.  Бухгалтерлік есеп және аудит 

BЕ2411 Бухгалтерлік есеп  

2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: EK1401 Экономика 

кағидалары  

 

Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және 

практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның 

теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің 

құрылымы зерттеледі 

Студент модульді оқу нәтижесінде  бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен 

қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және 

оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керек.  

Модуль 5.  Экономиканы сандық  бағалау 

Sta2414 Статистика 
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: ITMS1416 

Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен 

математикалық статистикаға негізделген ортақ теориясының 

Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың кӛрнекі ұсынысын, 

ӛңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін;  жалпылауыш статистикалық 



 

 

Ықтималдықтар теориясы және 
математикалық статистика 

негiзгi жағдайлары қаралады. Статистикалық қатарлар 

ықтималдық теориясы және математикалық статистикаға 

негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы 

ұғымды және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi 

беріледі. 

кӛрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және орташа мӛлшерлер, вариация, 

дифференциация және шоғырландырудың кӛрсеткiштерiн білуі керек.  Студент 

ұйымның белсендiлiгінің статистикалық экономикалық кӛрсеткiштер кiрушi осы 

бағдарламаларға үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды 

мағынасын түсiндiруi керек.  

Модуль 8.   Институционализм және  экономиканы мемлекеттік реттеу 

EMR2420 Экономиканы мемлекеттік реттеу  

2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: EK1401 Экономика 

кағидалары  

 

Модуль мақсаты экономиканы реттеудің мемлекеттік 

жақындаудың негізгі теориясын білу, әдістемесі мен 

ұйымдастырылуын, нақты табиғи тарихи және әлеуметтік-

экономикалық жағдайларда оның тетіктерін қолдану саласы 

мен әдістерін оқу болып табылады.  

Студент әлеуметтік бағытталған нарықтық экономиканың қызмет ету үрдісіне 

мемлекеттік кірісудің теоретикалық, әдістемелік және ұйымдастырушылық 

мәселелерін білу қажет. Экономикаға мемлекеттік әсер ету құралдарын ӛңдеуді 

қосатын экономикалық болжау жүйесі, елдің әлеуметтік-экономикалық даму 

концепциясы, экономиканың даму бағдарламалары мен оны құрайтын ұлттық 

экономика дамуының индикативті жоспары сияқты мемлекеттің әлеуметтік-

экономикалық даму келешегін негіздей алу қажет.   

2 курс /4 семестр 

3.1  Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модулі 

KMAT2302 Кәсіби мақсаттарға арналған 
ақпараттық технологиялар    (SPSS-

тегі бағдарлау негізі) 

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: Ақпаратты ӛңдеп автоматтандырудың 

негізгі түсінігін білу; ұйымдастыру техникасы және 

компьютерлік сипаттамасының негізі, құрамын тағайындау; 

ақпараттарды сақтаудың және  жинаудың негізгі ӛңдеу 

құралдары мен әдістері; қолданбалы және жүйелі 

бағдарламалық қамтаманың принциптері мен міндеттері; 

алгоритмизация тапсырмасының негізі; компьютерлік 

желінің негізгі компоненті;  тап осы жеткізу пакетінің 

қағидаты;  әрекеттестік желі арасындағысын ұйымдастыру;   

Интернет желісінде ақпараттық іздеу технологиясы;  

ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдісі және негізгі 

қорғаныс.  

Білімі: ақпаратты сақтау және іздеу үшін ақпараттық ресурсын қолдана білу; Іс-

жүргізу жүйесінің автоматтандыруды пайдаланып игеру;    ақпаратты сақтау 

құрылғысын және әдісін қолдана білу;  ақпаратты сақтау құрылғысын антивирусын 

қабылдап алу;  жиылыс үшін бағдарламаны қамтамасыз етіп, мамандандырылып 

қабылдап алу; жиылыс үшін бағдарламаны қамтамасыз етіп, мамандандырылып 

қабылдап алу;  кәсіби модульді оқыту негізінде кәсіби молульды оқыту  негізінде 

қоршаған ортада ақпаратты ӛңдеп және ол дыбыс шығарады;   

Білуі тиіс компьютерлік желінің икемделуін ӛткізу.   

 ақпараттың қауіпсіздігі әдісін қолдана білу, Web қосымшасы және желіні әзірлеу 

концепциясының негізгісі; блок-тізбе және алгоритмді құру дағдысын қалыптастыру, 

электрондық оқытуды және ақпараттық – коммуникациялық технологиясының әдісі.     

3.2.  Базалық кәсіби модульдер   

Модуль 2. Менеджмент және маркетинг 

MB2406 Мемлекет және бизнес  

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: EMR2420 

Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Пәннің мақсаты студенттің мемлекетпен бизнестің ӛзара 

қарымқатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде 

білуімен соның негізінде осы қарымқатынасты жетілдіру 

бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістермен 

құралдарды таңдай білуін де болып отыр. 

 

-Студент модульді зерттеу нәтижесінде кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі 

мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу;  экономикалық ӛсу мәселелерін 

шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рӛлін білу;  

экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу. Кәсіпкерлікті, 

шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; басқару тиімділігінің 

критерийлерін білу; мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық 

негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу. 

Модуль 3.  Қаржы   және  несие 



 

 

SSS2410 Салық және салық салу  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Kar2409 Қаржы     

Модульде экономикалық мән және салықтардың атқарымы, 

салық тетiгінің әрекетi, Қазақстанның салық жүйесі 

зерттеледі.  

Студент модульді зерттеу нәтижесінде ҚР салық заңнамаларын, салық тексермелері 

ӛткізілуінің мерзімі мен тәртібін, салықтық құқықбұзушылықтардың түрлерін және 

оларға қолданылатын санкцияларды білуі керек. Нормативтiк құжатты пайдалануға, 

жеке тұлғалар мен ұйымдар тӛлейтін салықтар мен жиындарды есептеуге икемі болуы 

керек. 

Модуль 4.  Бухгалтерлік есеп және аудит 

Aud2412 Аудит 

2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: BE2411 Бухгалтерлік 

есеп 

Курстың мақсаты ұйымның нормативтiк - заң шығару базасы 

және аудиторлық қызметтiң ӛткiзуiн зерттеу, серiктестiктiң 

қаржы-шаруашылық қызметiн тексеруге арналған  

аудиторлық ұйымның негiзi болып табылады. 

Студент  зерттеу нәтижесінде ұйымға аудиторлық қызметтiң ӛткiзілуіндегі 

нормативтiк - заң шығару базасын, серiктестiктiң қаржы-шаруашылық қызметтiң 

тексеруiн аудиторлық ұйымның негiзiн білуі керек. Аудиторлық тексеру мақсатына 

сүйене отырып, ортақ жоспар мен аудит бағдарламасын жасауы,  аудиторлық 

қорытынды құрастыру үшiн қажеттi ӛңдеуді жүзеге асыруы,  анықтық және 

бухгалтерлiк ақпаратты жедел қимылдаушылықты жоғарылатуы бойымен ұсыныс 

әзiрлеудiң мақсатымен аудиторлық қорытындыны құрауы қажет. 

ETN2413 Экономикалық  талдау негіздері  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: BE2411 Бухгалтерлік 
есеп 

Курстың мақсаты – ұйымның шаруашылық қызметінің 

экономикалық талдауын ӛткізу үшін қажетті негізгі білімдер 

мен дағдыларға икемі болуы керек. 

Студент зерттеу нәтижесінде экономикалық талдаудың мәнін, қағидаттарын және 

әдістерін білуі керек. Санақ және бухгалтерлiк есептiң мәлiметтерiнің негiзінде ой 

тұжырымын және кепiлдемелердi ӛндiру, құрғақ цифрлар түрлендiре отырып «айғақ 

айтушылар» қалыптастыруға икемi болуы керек.   

Модуль 8.   Институционализм және  экономиканы мемлекеттік реттеу 

IE2421 Институционалды экономика  
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 Экономика 

кағидалары, EIT1422 Экономикалық 
ілімдер тарихы  

 

Курстың мақсаты: негізгі институционалды моделдер мен 
концепцияларды игеру, микроинституционалды талдау, 

ұйымдарға талдау жасау, институционалдық теорияның 

қолданбалы аспектілерін оқыту, студенттерді теориялық 
және практикалық жағдайларды зерттеу барысында 

талдаудың  қарапайым түрін жасау дағдыларына үйрету. 

Курсты оқу барысында студенттер институционалдық теорияның алғышарттарын, 

институттардың қасиеттері мен қызметтерін, қалдық құқық пен қалдық эффект 

концепцияларын  біліп шығу керек; «принципал-агент» моделіндегі жағдайларға 

талдау жасай білу керек; әр түрлі институционалдық ӛзгерістерге талау жасай білу 

керек. 

 

Модуль 10. Микро-макроэкономика  (intermediate) 

Mik2424 Микроэкономика (intermediate) 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mik1402 

Микроэкономика 

Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй 

шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың 
шектеулілігін, балама таңдаулардың кӛптігін, ресурстарды 

тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім 

қабылдауды қажет ететін  экономикалық құбылыстар туралы 
ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі 

басқарушылық әрекеттерді іске асыру  барысында 

экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен 
процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. 

Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы 

түсінік қалыптастыру. 

Курсты ӛту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың 

шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама 

нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, 

олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын  білу керек. 

Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған 

кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар ӛзгерісі кезінде табысты болжай   

алу керек. 

 

Модуль 11.   Экономиканы модельдеу және болжау 



 

 

SNT2426 Салалық нарықтар теориясы  
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: Mik1402 

Микроэкономика 

Курсты оқудың негізгі мақсаты:  математикалық аппараттың 
қолданылуына негізделген нарықтарды микроэкономикалық 

талдау жүйесінде студенттердің білімін арттыру мен 

тереңдету. Студенттердің курстың келесідей бӛлімдерін 
оқуы: фирма, олигополиялық бәсекелестік пен келісушілік, 

бағалық және бағалық емес стратегиялар, нарыққа кіруді 

қамтамасыз ету мен тоқтата тұру. Студенттер жетілмеген 
бәсеке жағдайында фирманың іс-әрекет моделдерін зерттеу; 

мемлекеттің нарықтық реттеу мен бәсекелестік саясатының 

теориялық негіздерін оқып-үйренуі керек. 

Курсты игеру барысында студент салалық нарықтар теориясында қолданылатын 
негізгі түсініктер мен категорияларды;  фирманың стратегиялық іс-әрекетін 

талдаудың әдіс-тәсілдерін; олигополия жағдайындағы фирмалардың бәсекелестігін 

талдаудың моделдерін; бәсекелестік ортаны бағалаудың негізгі кӛрсеткіштерін  білуі 
керек. Студент курс бойынша есептерді шеше білу, нақты бәсекелестік ортаны 

талдауда теориялық білімді қолдана білу, талдаудың мақсаттарына сай келетін 

ақпаратты іздеу, алынған нәтижелерді теориялық біліммен салыстыра білу, адекватты 
теориялық моделдерді қолдану және алынған мәліметтерді түсіндіре білу керек. 

 

3 курс/5 семестр 

3.2.  Базалық кәсіби модульдер   

Модуль 2. Менеджмент  және маркетинг 

Log3407 Логистика  

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: EK1401 Экономика 

кағидалары  

 

Нақты курстың масаты логикалық жүйелердің ақпараттық 

ағымы мен материалдық ұйымдастырудың негізгі 

қағидаларын оқып үйрену болып табылады.  Курстың негізгі 

мақсаты   студент материалдық және ақпараттық 

ағымдардың логикалық жоспарының қозғалысын құруы, 

қоймадағы қорлардың және тапсырыс ӛлшемінің логикалық 

есептеуін орындауы болып табылады.   

Курсты зерттеу нәтижесінде студент мақсаттар мен міндеттердің негізгі түсініктерін, 

логистика дамуының ықпалы мен даму дәрежесін,сатып алу, ӛндірістік, қоймалық 
логистиканың жұмыс істеу механизмін, , қорлардың логистикасы және сервистік 

қызмет кӛрсетулерін  білуі керек. Материалдық және ақпараттық ағымдардың 

логикалық жоспар қозғалысын құрып, қор басқаруының жүйесі мен тауар тарату 
арнасының делдалдарын жүйелеуін, кәсiпорындардың бәсекеге қабiлеттiлiгi 

бағалауын білуі керек.. 

Модуль 5.  Экономиканы сандық  бағалау 

Eko3415 Эконометрика 
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: ITMS1416 

Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика 

Курстың мақсаты студентке эконометриканың мазмұнына 

ғылыми пән ретінде түсінік беру, экономикада оның негiзгi 

ұғымдары, әдiстемелiкпен және математикалық модельдердi 

құрылыстың әдiстерiмен кӛздестiру. 

Студент зерттеу нәтижесінде  әлеуметтiк-экономикалық қызметтердің болжау және 

модельдеу әдістерін меңгеріп алуы керек, олардың перспективалы ӛзгеруiнiң 

заңдылықтарын iздеп табуы керек. Студенттің нәтиженің әр түрлi жетiстiкке қатысты 

есептерін  жiктеуге икемi болуы керек. 

Модуль 7.    Кәсіпорын экономикасы 

KE3419 Кәсіпорын экономикасы  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 Экономика 

кағидалары,  Mik1402 
Микроэкономика 

Модуль мақсаты болашақ мамандарда заманауи нарық 

жағдайында кәсіпорынның қызметі туралы толық түсінік 

қалыптастыру, кәсіпорынның ӛндірістік қорларының 

құрылымымен таныстыру және олардың тиімді қолдануын 

анықтау дағдыларына үйрену болып табылады.  

Модульді оқу нәтижесінде студенттер нарықтық экономиканың негізгі бӛлігі ретінде 

кәсіпорынның негізгі сипаттамаларын, кәсіпорынның ӛндірістік және 

ұйымдастырушылық құрылымын білу қажет. Кәсіпорынның сыртқы және ішкі 

ортасының мәнін, кәсіпорынды басқарудың экономикалық тетіктері мен базалық және 

функционалды стратегиялардың мәнін аша алу қажет. 

Модуль 9.  Экономикалық ғылымның дамуы 

KSE3423 Қазіргі саяси экономия  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EIT1422 
Экономикалық ілімдер тарихы  

Курстың мақсаты - қазіргі саяси экономияның ӛзгешелігінің 

білу,   экономикалық және саяси үдерістердің арасындағы   

ӛзара байланыстарды түсіну. 

Қоғамдық таңдау теориясының саяси үдерістерін  талдауға экономикалық әдістерді 

қолдану мүмкіндектерін студент білуі қажет. Сайлау компанияларын қаржыландыру 

үдерісін түсіну қабылеті болуы қажет, қоғамдық саяси тандауға дұрыс экономикалық 
баға бере білуі қажет.   

3.3  Жеке білім траекторияларының модулдері  (ЖБТ)/TК 

ЖБТ 1.  Фирма экономикасы және кәсіпкерлік . 



 

 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг)  
1 кредит / 2 ECTS 

Пререквизиттер: 

 Ғылыми мақалаларды жаза білу және  қазақ/орыс/ ағылшын тіліндегі пікірталастарға 

қатысу 

 

NIE3502 Нарық инфрақұрылымының 

экономикасы  
2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 Экономика 

кағидалары  
 

Курстың мақсаты- рыноктық инфрақұрылым жүйесінің 

тиімді қызмет етуі және қалыптасуы мәселесі бойынша 

студенттерге қажетті білім беру. Міндеттер: экономикадағы 

нарық инфрақұрылымы ролін және қызметтерін, мәнін 

оқыту; нарық инфрақұрылымының негізгі элементтерімен 

танысу.Нарық инфрақұрылымын макро және микро 

денгейде оқыту 

Студен білуге тиіс: рынок инфрақұрылымын және құрылымын, қаржы және тауар 

нарығы инфрақұрылы элементтерін. Биржа қызметтерін танып білу(қор, еңбектік, 

тауарлық). Кӛтерме және бӛлшек саудалар, комерциялық банктер қызметінің  

қағидаларын түсіну. Кәсіпорынды кәсіби  қолдаудың инфрақұрылымын білу 

OSE 3503 Ӛндірістік сала экономикасы  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EK1401 Экономика 
кағидалары, Kas1418 Кәсіпкерлік  

 

Модуль экономикалық түсініктер мен категориялардың 

теоретикалық негіздерін терең оқытуға, олардың 

экономикалық мәнін ашуға, мемлекеттің ӛндірістік саладағы 

мемлекеттік саясаттың басым бағыттары мен жалпы 

стратегиясын анықтауға мүмкіндік береді.  

Модульді оқу нәтижесінде студенттер ұлттық экономиканы дамытудағы ӛнеркәсіптің 

рӛлін; әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттары мен ҚР ӛнеркәсіп 

саясатындағы стратегиялық міндеттерді білу қажет. Студент ӛнеркәсіп әлеуетінің 

даму тенденцияларын талдай алу қажет, ӛндірістік әлеуетті сипаттайтын 

кӛрсеткіштерді есептей алу қажет. 

ЖБТ 2.  Экономикалық модельдеу және экономикалық саясат . 

SW 3501 Scientific writing   
(каз/рус/анг )   

1 кредит/ 2 ECTS 

 Ғылыми мақалаларды жазу  және қазақ/орыс/шет  тілдегі ғылыми пікірталастарға  

қатысу . 

MZhTM3502 Макроэкономикадағы жалпы тепе-

теңдік моделі  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Модуль экономиканы біртұтас жүйе ретінде қарасытрады, 

тауарлар мен қызметтердің ӛндіру кӛлемі мен  оның ӛсу 

қарқынын, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейін, 

валютаның айырбас бағамы мен тӛлем балансының жалпы 

жағдайын зерттейді. 

Студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен категорияларының мәнін, негізгі 

макроэкономикалық кӛрсеткіштер мен олардың халықаралық салыстырулардағы 

ролін білу керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешуді, макроэкономикалық 

үрдістер туралы ақпаратты жинауды, ұлттық және халықаралық деңгейдегі 

макроэкономикалық кӛрсеткіштерді есептеу мен бағалауды үйренуі керек. 

EKSA3503 Экономикадағы кӛпӛлшемді 
статистикалық әдістер  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: EM1301 

Экономикадағы математика 

Курс экономикалық субъектілер арасындағы әр түрлі 

қатынастарды адкватты сипаттайтын кӛпӛлшемді 

статистикалық әдістерді оқытуға бағытталады. Макро- және 

микродеңгейлерде моделдеудің құралдары ұсынылады. 

Студент курстың барысында уақыттық қатарлармен жұмыс істеу кезінде 

қолданылатын математикалық әдістерді игеру керек, оларды нақтылы уақыттық 

қатарларға қатысты қолдана білуді және жұмыс барысында компьютерді қолдануды 

үйрену керек. 

ЖБТ 3.  Салалық экономика. 

SW 3501 Scientific writing   
(каз/рус/анг )   

1 кредит/ 2 ECTS  

Пререквизиттер: 

  Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ/орыс/шет тілдеріндегі  ғылыми 

пікірталастарға қатысу. 



 

 

NIE  3502    Нарық инфрақұрылымының 
экономикасы  

2 кредит/ 3 ECTS Пререквизиттер: 

EK1401 Экономика кағидалары  

 

Курстың мақсаты- рыноктық инфрақұрылым жүйесінің 

тиімді қызмет етуі және қалыптасуы мәселесі бойынша 

студенттерге қажетті білім беру. Міндеттер:экономикадағы 

нарық инфрақұрылымы ролін және қызметтерін, мәнін 

оқыту; нарық инфрақұрылымының негізгі элементтерімен 

танысу.Нарық инфрақұрылымын макро және микро 

денгейде оқыту 

Студен білуге тиіс: рынок инфрақұрылымын және құрылымын, қаржы және тауар 

нарығы инфрақұрылы элементтерін.Биржа қызметтерін танып білу(қор, еңбектік, 

тауарлық). Кӛтерме және бӛлшек саудалар, комерциялық банктер қызметінің  

қағидаларын түсіну. Кәсіпорынды кәсіби  қолдаудың инфрақұрылымын білу 

BBE3503 Білім беру экономикасы 

2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: EK1401 Экономика 

кағидалары  

Берілген курста тұрғындарды біліммен, әсіресе жоғары 

біліммен, қамтамасыз ету бойынша экономикалық 

қатынастар қарастырылады. Оған ұлттық экономиканың 

бәсекеге қабілеттілігіндегі  білім берудің рӛлі мен 

қызметтері жатады.  Білім беру нарығының ерекше 

сипаттары, оқу білім берудің ӛнімі ретінде, жоғарғы оқудың 

жағдайы мен даму перспективалары және оны 

қаржыландыру – білім беру экономикасының мәселелер 

шеңбері қарастырылады.  

Курсты оқу нәтижесінде студент білім беру жүйесінде болып жатқан негізгі 

үрдістерді; берілген курсты оқу барысында қолданылатын негізгі терминдер мен 

түсініктерді; білім беруді қаржыландырудағы бюджеттік және бюджеттен тыс 

қорлардың рӛлін;  білім берудің басқа жүйелерінің ерекшеліктерін білуі қажет. Білім 

беру жүйесінде болып жатқан ӛзгертулер мен жағдайларды бағалай алуы; жалпы білім 

беру мекемелерінде кездесетін әлеуметтік мәселелер бойынша шешім қабылдай білу 

қажет.  

3.4 Междисциплинарный модуль 

IK3601 

 

Инновациялық кәсіпкерлік  (сала 

бойынша) 

2 кредит/ 3 ECTS Пререквизиттер: 
Kas1418 Кәсіпкерлік 

Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында 

кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет 

дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары 

негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, 

тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу 

міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық 

негіздерін студенттерге түсіндіру.  

 

 

Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-

техникалық ӛнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық 

қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық 

кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және ӛнімнің инновациялық 

дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін 

құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін 

таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің кӛрсеткіштерін есептеу тәсілдерін 

және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.  

ET3603 
 

Экономикалық тарих 
2 кредит/ 3 ECTS Пререквизиттер: 

EK1401 Экономика кағидалары  

 

Курс мақсаты: болашақ экономисттерге қоғам дамуының әр 
сатысындағы шаруашылық кәсіпкерліктің кӛпқырлы 

тәжірибесі жайлы қажетті білім беру, оның негізгі 

ерекшеліктерін ашып кӛрсету және зерттеу барысында 
заманауи экономиканың негізін түсіну. Курс міндеті: тарихи-

экокномикалық мәліметтер негізінде студенттерде 

экономикалық ой-пікірді дамыту және жан-жақты білімдерді 
үйрету.  

 Курсты оқу нәтижесінде студент білуі қажет: шаруашылық кәсіпкерлікпен, 
экономикалық субъектілермен және институттармен байланысты негізгі түсініктер 

мен терминдер, экономикалық дамудың факторлары мен түрлері, экономика 

тарихының маңызды этаптары. Ӛткен уақытта болған экономикалық құбылыстар мен 
процестерге ӛз бетінше түсініктеме бере алуы қажет.  



 

 

EMA3605 
 

Экономикалық-математикалық әдістер  

2 кредит/ 3 ECTS Пререквизиттер: 

EM1301 Экономикадағы математика 

Модуль мақсаты – студенттерді  математикалық модельдеу 

негізінде тиянақты экономикалық шешімдерді қабылдау 

процессімен таныстыру.  

Модульді зерттеу нәтижесінде студент зерттеу қорытындыларын және жүргізу 
тәсілдерін,  экономикалық-математикалық әдістер    теорияларында қолданатын 

негізгі түсініктер мен модельдерді білуі және  экономикалық-математикалық әдістер   

тілінде сәйкес қызмет облысында есептер құрастыра алуы, оларды шешу жолдарын 
ойлап табулары қажет.  

3 курс/ 6 семестр 

3.2.  Базалық кәсіби модульдер   

Модуль 10. Микро-макроэкономика  (intermediate) 

Mak3425 Мaкроэкономика (intermediate) 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра 

отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді ӛндірудің 

жалпы кӛлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық 

деңгейі, айырбас бағамы мен тӛлем балансының жағдайын 

талдайды. Модулді оқу барысында студент 

макроэкономиканың негізгі түсініктері мен 

макроэкономиканың негізгі кӛрсеткіштерін және олардың 

халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. 

Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы 

ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық 

кӛрсеткіштерді есептеу дағдыларын игеру керек. 

 

Модуль 11.   Экономиканы модельдеу және болжау 

EDTB3427 Экономикадағы  деректерді  талдау 

және болжау 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: Eko3415 

Эконометрика 

Пәннің мақсаты – болашақ мамандарға нарықтық экономика 

жағдайындағы ақпараттық жүйелер мен басқаруды 

автоматтандыру жүйелерінің қызмет етуі  саласындағы білім 

беру. 

Курсты оқу барысында студент ақпаратты ӛңдеудің статистикалық пакеттерінің 

сыныпталу критерийлерін біліп алу,  күрделі  статистикалық және әлеуметтік 

мәселелерді шешудің деректерді талдау пакеттерімен танысу,  деректерді талдау 

пакетіне кіретін құралдармен толық танысу, атап айтқанда,  кездейсоқ шамаларды 

біріктіру, таңдама, вариациялық қатарларды құру, гистограммаларды құру және т.б.  

білу керек. Нақты мәселені шешуде қолданылатын пакеттерді таңдауды негіздей білу, 

бастапқы мәліметтерді құру және оған байланысты нәтижелерді түсіндіре білу керек.  

3.3  Жеке білім траекторияларының модулдері  (ЖБТ)/TК 

ЖБТ 1.  Фирма экономикасы және кәсіпкерлік 

KSE3504   Қоғамдық сектор экономикасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mik1402 

Микроэкономика,  Mak2403 

Макроэкономика 

Курста аралас экономикадағы қоғамдық сектордың орны мен 
рӛлі, ресурстар аллокациясындағы мемлекет қызметі,  

қоғамдық сектордағы табысты бӛлу мен қоғамдық 

игіліктерді ӛндіру қарастырылады. Курс міндеті – 
студенттерде қоғамдық сектордың қызмет ету міндеттері  

мен  қағидалары жайлы жалпы түсінікті қалыптастыру,  

ӛндірісті түсіну мен қоғамдық игіліктерді бӛлуді түсінулерін 
қамтамассыз ету , қоғамдық сектордағы мемлекет пен 

мемлекеттік қаржының рӛлін түсінуді тереңдету. 

Курсты оқу нәтижесінде студент курста оқытылған моделдерді қолдану 

мүмкіндіктерін және оларды тәжірибеде қолдану дағдыларын  білуі қажет.  

Мемлекеттің экономикалық іс – әрекеттерімен байналысты мәселелер шеңберін 

зерттеу үшін мироэкономикалық жайларды қолдана алуы  соның ішінде: нарық пен 

мемлекеттің кемшіліктерін, ресурстарды орналастыруға қоғамдық табыстар мен 

шығыстардың әсер етуін, мемлекеттің экономикалық іс – әрекетін бағалауды білуі 

керек..  

KM3505 Қаржылық математика  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: EM1301 

Экономикадағы математика,  Kar2409 

Қаржы     

Модульде қаржылық математиканың негізгі ережелері 

оқытылады.  

Модульді оқу нәтижесінде студент қаржылық және несие операцияларын сандық 

талдаудың негізгі түсініктері мен теоретикалық түсініктерін білу қажет. Студент 

практикалық есептерді шеше алу қажет, Excel, т.б. қаржылық функциялармен жұмыс 

істей алу қажет. 



 

 

FZh3506   Фирмаішілік  жоспарлау  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: .    KE3419 Кәсіпорын 

экономикасы 

Бұл модулде барлық ұйымдардың әрекеттерінің салдарлары, 

болашақтағы фирманың кемшіліктері мен резервтерін 

анықтау мақсатымен  олардың ауытқуларына әсер ететін 

факторларды анықтау кӛзделеді. 

Курс нәтижесінде   студент  экономикалық қызметті стратегиялық басқарудың 

әдістерін білуі керек; кәсіпорынның ӛндірістік және экономикалық мүмкіндіктерін, 

кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін талдай білу керек. 

ЖБТ 2.  Экономикалық модельдеу және экономикалық саясат . 

EOZ 3504   Экономикадағы операцияларды 

зерттеу  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: EM1301 

Экономикадағы математика 

Берілген модульді оқу кезінде қиындатылған есептерді шешу 

дағдылары және оны жеке компьютерде арнайы 

бағдарламалардың кӛмегімен жүзеге асыру мүмкіндігі 

қалыптасады.  

 

Модульді оқу нәтижесінде студент математикалық құралдарды қажет ететін есептерді 

шешудегі негізгі экономикалық мәселелерді білу қажет. Танымал математикалық 

моделдер кӛмегімен экономикалық есепті аша алу, есептеулер жүргізе алу, 

нәтижелерді талдап, қорытынды жасай алу қажет. 

PDE3505 Панельді деректер эконометрикасы  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Eko3415 

Эконометрика 

Курста панельді және кеңістіктік мәліметтерге негізделген 

эконометрикалық модельдер қарастырылады.  

Курсты оқу нәтижесінде студент берілген модельдердің дұрыстығын, зерттеу 

модельдері мен әдістерінің  қандай салаларда қолданылатынын білу қажет. 

Экономикалық құбылыстардың математикалық модельдерін құрып, талдай алу қажет. 

EODT 3506   Экономикалық ӛсу мен даму теориясы  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Модуль дамушы мемлекеттердегі жаһандану жағдайындағы 

экономикалық құбылыстардың ерекшеліктерін зерттеуге, 

олардың әлемдік жүйедегі орны  мен ролін анықтауға 

бағытталған.  

Модулді оқудың нәтижесінде студент экономикалық дамудың негізгі түсініктері мен 

қағидаларын біліп шығу керек. Үшінші әлем елдерінің мәселелерін шешудің жолдары 

мен халықаралық экономиканың екі полюсінің  әлеуметтік-экономикалық 

теңсіздігінің себептері мен салдарларын анықтай білу керек. 

ЖБТ 3.  Салалық экономика. 

KSE3504   Қоғамдық сектор экономикасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mik1402 

Микроэкономика,  Mak2403 

Макроэкономика 

Курста аралас экономикадағы қоғамдық сектордың орны мен 

рӛлі, ресурстар аллокациясындағы мемлекет қызметі,  
қоғамдық сектордағы табысты бӛлу мен қоғамдық 

игіліктерді ӛндіру қарастырылады. Курс міндеті – 

студенттерде қоғамдық сектордың қызмет ету міндеттері  
мен  қағидалары жайлы жалпы түсінікті қалыптастыру,  

ӛндірісті түсіну мен қоғамдық игіліктерді бӛлуді түсінулерін 

қамтамассыз ету , қоғамдық сектордағы мемлекет пен 
мемлекеттік қаржының рӛлін түсінуді тереңдету. 

Курсты оқу нәтижесінде студент курста оқытылған моделдерді қолдану 

мүмкіндіктерін және оларды тәжірибеде қолдану дағдыларын  білуі қажет.  

Мемлекеттің экономикалық іс – әрекеттерімен байналысты мәселелер шеңберін 

зерттеу үшін мироэкономикалық жайларды қолдана алуы  соның ішінде: нарық пен 

мемлекеттің кемшіліктерін, ресурстарды орналастыруға қоғамдық табыстар мен 

шығыстардың әсер етуін, мемлекеттің экономикалық іс – әрекетін бағалауды білуі 

керек..  

KSE3505   Қызмет кӛрсету саласының 

экономикасы  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  SNT2426 Салалық 

нарықтар теориясы 

Курс мақсаты студенттерде  қызмет кӛрсету сферасы 

бойынша теориялық білімді қалыптастыру. Курстың неізгі 
мақсаты қызмет кӛрсетудің ағымдағы тенденциялары мен 

мәселері жайында түсінің қалыптастыру болып табылады. 

Пәнді оқу үрдісінде студенттер  жаһандану шарттарындағы  

қызмет кӛрсету нарығының  теориялық негіздерімен, қызмет 

кӛрстеулердің сыныптамасымен, ерекшеліктерімен 

танысады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент қызметтердің мәнін және олрадың экономикалық 

жүйедегі орындарын білуі; қызмет кӛрсету сферасының  іс – әрекет түрлерінің 
классификациясын; қызмет кӛрсету сферасындағы маркетингті стратегиялық басқару 

негіздерін білуі қажет. Аумақтағы қызмет кӛрсету нарығына талдау жасай білу, 

қызметтер сферасының кәсіпорынының жұмысын жобалауды, нақты қызмет 

түрлерінің ӛндіріс русурстарын құра білуі керек.  



 

 

OE3506 Ӛнеркәсіптік экономика  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: SNT2426 Салалық 

нарықтар теориясы 

Курс мақсаты  ӛндіріс пен оның қоғамның әлеуметтік 

экономикалық дамуындағы рӛлі, 2015 жылға дейінгі ҚР 

ӛндірісінің индустриалды – инновацялы саясатының негізгі 

бағыттары болып табылады. Курс міндеті - ӛндіріс 

экономикасының мәселерін заманға сай зерттеу.  

Курсты оқу нәтижесінде студент курсытң пәні, мақсаттары мен міндеттерін; ұлттық 

экономиканың дамуындағы ӛндірістің рӛлін; «Қазақстан - 2030» стратегиясына сай ҚР 

ӛндірістік саясатының міндеттерін білуі қажет. Ӛндірістік потенциалдың даму 

тенденцияларын талдай алу;  ӛндірістің даму мониторингін жүзеге асыру; ӛндірістік 

потенциалды сипаттайтын кӛрсеткіштерді есептей алу 

3.4  Пәнаралық модуль 

IK3602 

 

Интеллектуалдық құқық  

2 кредит/ 3 ECTS Пререквизиттер: жоқ 

Курс мақсаты: студенттерді ҚР-дағы зияткерлік меншікке деген 

құқық негіздерімен таныстыру,   берілген салада ҚР-дың 

қолданыстағы азаматтық заңнамасын зерттеу , авторлық және 
патенттық құқықтың жалпы жағдайын түсіну, заңды тұлғалардың, 

тауарлардың, жұмыстың, қызметтің және кәсіпорынның 

жекешелендіруінің тәсілдерін, құқықтың жалпы жағдайын білу. 
Курс міндеті: зияткелік құқық меншігінің объектілері туралы 

студенттерде білім қалыптастыру; берілген объектіге байланысты 

заттық және жеке (заттық емес) құқықты және сондай құқықтарды 
қолдануды, рәсімдеу тәртібін студентке үйрету. 

Курсты зерттеу нәтижесінде студент мыналарды білуі тиіс: зияткерлік меншік 

құқығының объектісі, ғылыми жұмыс, әдеби шығарма, ӛнертабыс, пайдалы 

үлгілер, индустриялық үлгілердің  авторының құқықтарының анықталу 
жағдайлары, сол құқықтардың құрамы, қорғау жолдары, қолдану тәсілдері. 

Интеллектуалды іс-әрекет нәтижесіне байланысты құқықбұзушылықты анықтай 

білуі керек және құқық бұзушылықтан қорғаудың нақты тәсілдерін ұсына білу 
керек. 

HE3604 

 

Халықаралық экономика  

2 кредит/ 3 ECTS Пререквизиттер: 
EK1401 Экономика кағидалары  

 

Бұл модульде бір бірімен тығыз байланысты қазіргі әлем 

экономикасының дамуы зерттеледі. Халықаралық экономика 

қызметінің заңдылықтары, экономикалық ӛсу және әлеуметтік-

экономикалық даму мәселелері қарастырылады.    

Модульді зерттеу нәтижесінде студент заманауи халықаралық экономиканың 

дамуының  негізгі заңдылықтарын және үрдістерін білуі қажет. Теориялық 

білімді әлемдік экономиканың жағдайының талдауы және даму кӛрсеткіштеріне 

қолдана білуі, шаруашылық жүйе ретінде халықаралық экономиканың 

эволюциясын және маңызды мәселелерін анықтай білуі қажет. 

SM3606  

 

Сақтандыру математикасы 

 2 кредит/ 3 ECTS Пререквизиттер: 

EM1301 Экономикадағы математика 

Бұл курста сақтандыру математикасының тәсілдері сипатталады 

және әлеуметтік сақтандыру, екі жақты сақтандырудың үлгілері 

зерттеледі.  

Курсты зерттеу нәтижесінде студент білуі керек мәселелер: сақтандыру 

классификациясы және оның негізгі қағидалары, сақтандырудың математикалық 

моделін құру этаптары, сақтандырудың жалпы моделі, сыйақыны есептеудің 

жалпы қағидалары, сақтандыру сыйақысын есептеу, алынған нәтижеден 

қорытынды шығару. 

4 курс /7 семестр 

3.3  Жеке білім траекторияларының модулдері  (ЖБТ)/TК 

ЖБТ 1.  Фирма экономикасы және кәсіпкерлік 

BU 4507 Бизнесті ұйымдастыру   

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Kas1418 Кәсіпкерлік,  

KE3419 Кәсіпорын экономикасы 

Пәннің мақсаты– студенттердің бойында 

кәсіпкерлікқызыметті ұйымдастыру технологиясының 

жүйелілік және тұтастық жайындағы кӛзқарастарын 

қалыптастыру, заманауи экономикада бизнесті 

ұйымдастырудың теориялық және практикалық қажетті 

білімдерін игеру, практикалық машыққа ие болу, алынған 

білімдерді қолдана білуі. 

Кур сміндеті:бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасын 

зерттеу;   бизнесті ұйымдастырудың ұйымдастырушылық-

құқықтық формаларының ерекшеліктерін түсіну; ӛзіңнің 

жеке кәсіпкерлігіңді қалыптастырудың шарттарын, 

Курсты зерттеу нәтижесінде: бесекеге қабілеттілікті қамтамасыз етумен байланысты 

ұлттық, аймақтық және халықаралық дәрежедегі мәселелердің мазмұнын білу;    

бизнес саласындағы шешімдерді қабылдау қағидаттары, экономикалық және 

басқарушылық шешімдерді жүзеге асыру; бизнесті ұйымдастырудың заманауи 

формалары және әдістері, бизнес саласында басқарудың заманауи әдістері; 

Қазақстандағы бизнестің заңнамалық негіздерін білу;  бизнеста нақты жағдайларды 

талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтай білу, оларды шешуге 

қатысты әдстерді ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалау;  ақпаратты жүйелеу 

және біріктіре білу; ақпаратты талдау кезінде басты және арнайы экономикалық 

әдістерді қолдану;  тиімді шаруашылық шешімдерді қалыптастыру және нұсқаларды 

негіздеу. 



 

 

қағидаттарын және кезеңдерін түсініп алу; бизнестің 

ресурстық қамтамасыз етудің құрылымы мен мазмұнын 

түсіну;  

KK4508   Кәсіпкерлік құқық  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Kas1418 Кәсіпкерлік 

Модульде кәсіпкерліктің құқықтық негіздері 

қарастырылады, кәсіпкерлік құпия мен оны қорғау 
жолдарымен танысады, ҚР кәсіпкерлік жӛніндегі негізгі 

заңнамалық актілер оқытылады.  

Модульді оқу нәтижесінде студент кәсіпкерлік қызметке қатысудың құқықтық 

негіздерін білу қажет. Кәсіпкерлік құқық саласындағы заңдық мәселелерді талдап, 
шеше алу қажет.  

 

IZh4509   Инвестициялық жобалау  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Kas1418 Кәсіпкерлік 

Модульде студенттер инвестициялық жобаларды ӛңдеудің 

негізгі ережелерімен танысады, олардың тиімділігін 

бағалауды үйренеді.   

Студент инвестициялық жобаның мақсаттары мен міндеттерін анықтай алу қажет, 

инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістерін, инвестициялық жобаларды 

бағалау мен талдауда инфляция мен белгісіздік тәуекел факторларын есепке алу 

әдістерін қолдана алу қажет. Модульді оқу нәтижесінде студент инвестициялық 

жобалаудың негізгі түсініктерін, кәсіпорында бизнес-жоспарлаудың мақсаттарын, 

қағидалары мен әдістерін; инвестициялық жобаның тәуекел талдауын жүргізудің 

қазіргі заманғы әдістерін және ӛндірістік және қаржылық тәуекелдерде тиімділікті 

бағалауды білу қажет. 

FKET4510   Фирма қызметін экономикалық талдау 
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Kas1418 Кәсіпкерлік,    

KE3419 Кәсіпорын экономикасы 

Курс мақсаты: студенттің кәсіпорынның экономикалық 
қызметке  талдау жасау үшін қажетті дағдылар және негізгі 

білімді алуы. Курстың негізгі мақсаты – экономикалық 

талдаудың теориялық негіздерін игеру және нақты 
экономикалық есептің шешімін табу. 

 

Курсты оқу барысында студент экономикалық талдауды жасауға қажетті ақпаратты 

дайындаудың теориялық және практикалық дағдыларын білу керек. Студент 

экономикалық құбылыстарды жүйелеу және моделдеу, тиісті зерттеу объектісінің 

мӛлшерінің ӛзгеруіне әсер ететін факторларды анықтау, ӛндірістің тиімділігін 

жоғарылатудың резервтерін анықтау дағдыларын игеру керек. 

KIT4511 Кәсіпкерлік іс-әрекеттің тәуекелділігі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Kas1418 Кәсіпкерлік 

Курс мақсаты – кәсіпкерлік қызметтегі бағалау және 

тәуекелдерді басқару саласындағы студенттердің 

теоретикалық және тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру, 

сол арқылы тиімді шешімдерді қабылдауға мүмкіндік береді. 

Курс міндеттеріне тәуекелдерді басқару негіздеріне, 

тәуекелдерді анықтау мен басқарудың заманауи құралдары 

мен технологияларына үйрету; кәсіпкерлік қызметтегі жаңа 

мүмкіндіктерді табуда, оларды толық талдау, бағалау мен 

басқаруда тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру жатады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент кәсіпкерлік тәуекелдердің негізгі түрлерін, 

тәуекелдерді анықтау, талдау және болжау әдістерін, тәуекелдерді бағалау мен 

басқаруды білу қажет. Кәсіпорынның әр түрлі ӛмірлік цикл деңгейлерінде кәсіпкерлік 
тәуекелдерді есептеу мен бағалауды жүргізе алуы тиіс. 

 

BOA4512 Басқаруды оңтайландыру әдістері   

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Kas1418 Кәсіпкерлік 

Курс мақсаты – экономиканың әр түрлі салаларында жаппай 

қызмет кӛрсету теориясының негіздері мен оны жаппай 

қызмет кӛрсету жүйесін модельдеуде қолдану.  Модульде 

оңтайлы басқарудың практикалық есептерін шешудегі тиімді 

әдістерді қолданудың мүмкіндіктері мен ерекшеліктері 

қарастырылады. 

Модульді оқу нәтижесінде студент жаппай қызмет кӛрсету теориясының негіздерін, 

операциялық сипаттамаларды анықтау әдістерін, жаппай қызмет кӛрсету торларын 

білу қажет. Студент мәселені тауып, оған сәйкес модель мен бағдарламалық 

қамтамасыз етуді таңдап, модельдеудің нәтижелерін дұрыс ашып, жаппай қызмет 

кӛрсетуді жоспарлау мен талдау үшін алған білімді қолдана алу қажет. Модульді оқу 

нәтижесінде студент жобалық шешімдерді оңтайландыру мен қабылдау әдістерін білу 

қажет. Процестер мен объектердің математикалық модельдерін білу, оларды зерттеу 



 

 

әдістерін ӛңдеп, оларды салыстырмалы талдауды жүзеге асыра алу қажет. 

IB4513 Инвестициялық бағалау 
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Kas1418 Кәсіпкерлік,  

Mik1402 Микроэкономика 

Курс бағалы қағаздардың портфелін кәсіби талдау, 

инвестициялық жобалар мен компания құнын бағалау 

дағдыларына үйретуге бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде студент әр түрлі жағдайларда капиталды салудың 

қаржыландыру негіздерін білу қажет; алынған білімді ӛзінің тәжірибелік қызметінде 

қолдана алу қажет.     

ЖБТ 2.  Экономикалық модельдеу және экономикалық саясат  

KEMS4507 Кеңістіктік экономика және 

мемлекеттік саясат 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Бұл курста аймақ, қала және мемлекет деңгейінде 

экономиканың кеңістік модельдерін құрудың математикалық 

және экономикалық аспектілері және сол экономиканың 

спецификалық нарықтары зерттеледі. 

Курсты зерттеу нәтижесінде студент экономика модельдерін құрудың негізгі 

түсініктері мен аспектілерін білуі тиіс және аймақ, қала, мемлекет деңгейіндегі 

экономиканың экономика- математикалық модельдерін талдай білуі және мемлекет 

саясатын білуі тиіс. 

UKT4508 Уақыттық қатарларды талдау  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Eko3415 

Эконометрика 

Курстың мақсаты – студенттің уақыттық қатарларды талдау 

жӛнінде білім және тәжірибе жинауы. 

Курсты меңгеру барысында студент білуі тиіс: таңдамалы уақыттық байқауларды 

ұйымдастыру теориясы бойынша ғылыми зерттеулердің әдістерін игеру; кездейсоқ 

шамалар мен векторлар бойынша динамикалық статистикалық ақпаратты ӛңдеу мен 

талдау; уақыттық қатарларды бірінші ретті ӛңдеу; әлеуметтік–экономикалық 

процестердің негізгі кӛрсеткіштерін анықтау; осы процестердің жиынтық 

кӛрсеткіштері арасыдағы статистикалық байланыстарды анықтау; алынған мәліметтер 

негізінде уақыттық қатарлардың моделдерін жасау. 

UE4509   Ұлттық экономика  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Курстың негізгі мақсаты – студенттердің ұлттық және 

экономикалық қауіпсіздік туралы білімдерін жетілдіру, 

экономикалық және қаржылық қауіпсіздік туралы жалпы 

түсінік қалыптастыру, олардың ҚР–дың тәуелсіз мемлекет 

ретіндегі біртұтас қауіпсіздік концепциясын 

қалыптастырудағы ролі туралы білімдерін кеңейту. 

Студент экономикалық және қаржылық  жүйелердің негізгі элементтері, 

экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесіндегі мемлекеттік саясаттың басым 

бағыттары, қазіргі Қазақстанның басым ұлттық бағыттары туралы білімдерін 

тереңдету керек. Экономикалық және қаржылық қауіптерді сыныптау, ҚР–дың 

экономикалық мүдделерінің сыртқы және ішкі қауіптерін анықтау дағдыларын игеру 

керек. 

 

SNM4510 Салалық нарықтар модельдері   

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: SNT2426 Салалық 

нарықтар теориясы 

Модулдің басты мақсаты ойын әдістерін оқыту, олардың 

статистикалық шешімдер теориясында қолданылуы, жұптық, 

матрицалық, коалициялық, коалициялық емес ойындарды 

қарастыру болып табылады. Модуль мақсаты студенттерге 

нарық құрылымын қалыптастыратын негізгі модельдер 

туралы, нарық құрылымының қатысшылар мен қоғамдық әл-

ауқаттың ӛзін-ӛзі ұстауын әсері туралы ашық түсінік 

қалыптастыру болып табылады.. 

Модульді оқу нәтижесінде студент шиеленісті жағдайлардың математикалық 

теориясын білу қажет. Шиеленіске қатысушылардың ӛзін-ӛзі дұрыс ұстау бойынша 

ұсыныстарды ӛңдей алу қажет (ойынға қатысушылардың ӛзін-ӛзі ұстаудың оңтайлы 

стратегиясын анықтау).  Модульді оқу нәтижесінде студент салалық нарықтардың 

қызмет етуінің теоретикалық негіздерін, салалық нарықтардың түрлі типтерінің 

негізгі модельдерін білу қажет. Салалық нарықтардың түрлі модельдерін талдай алу, 

нарық концентрациясының кӛрсеткіштерін есептей алу қажет. 



 

 

MMB4511   Макроэкономикалық модельдеу және 
болжау  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Модулде экономикалық дамудың кӛпсатылы моделдері, 

ӛндірісті ұйымдастыру мен ресурстарды оңтайлы бӛлу 

мәселелері қарастырылады. 

 

Модульді оқу барысында студент елдің әлеуметтік–экономикалық дамуы және оның 

процестерін талдау және  моделдеуді үйрену керек. 

KE4512   Қолданбалы эконометрика  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Eko3415 

Эконометрика 

Модульдің мақсаты эконометрикалық модельдердің құру, 

сипаттауда оларды қолдану мүмкіндігін оқу болып 

табылады.  

Модульді оқу нәтижесінде студент қолданбалы эконометриканың негіздері мен 

қағидаларын білу қажет. Нақты эконометрикалық есептерді шешіп, талдап және 

болжай алу қажет 

AEKAS4513 Әлеуметтік-экономикалық қатынастар 
және   әлеуметтік стратификация  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Курс мақсаты стратификациялық теорияның негізгі 

түсініктері мен бағыттары, қоғамның әлеумеетік құрылымы 

мен әлеуметтік теңсіздік мәселесі туралы жүйеленген білім 

беру болып табылады.  Курс міндеті - әлеуметтік 

стратификацияның негізгі классикалық және 

постклассикалық теорияларымен студенттерді таныстыру, 

әлеуметтік теңсіздікті талдаудың әдістемелік құралдарын 

үйрету.          

Пәнді оқу нәтижесінде студент әлеуметтік құрылымның негізгі кесімдерін, олардың 

ішкі құрылымын, қоғамның тікелей және жанама бӛлшектенуін білуі қажет. Заманауи 

қоғамның әлеуметтік-құрылымдық трансформациясы үрдісін түсіну қажет. Қазіргі 

заманғы қазақстандық қоғамды эмпирикалық талдау үшін стратификациялық 

құралдарды білуі тиіс. 

ЖБТ 3.  Салалық экономика 

ASES4507 Аграрлық сектор  экономикасы  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: SNT2426 Салалық 

нарықтар теориясы 

Модуль мақсаты – студенттерде АӚҚ салаларының қызмет 

ету ерекшеліктеріне және нарықтық экономикаға сай келетін 

экономикалық ойлауды қалыптастыру;  рационалды 

шаруашылықты жүргізу бойынша білімді қалыптастыру. 

Модуль міндеттері агроӛнеркәсіптік құрылымы және 

мазмұны жайлы түсінікті қалыптастыру; нарықтық 

жағдайлардағы АӚК салаларының  қызмет етуінің 

экономикалық негіздерін зерттеу   болып табылады. 

Модулді оқу нәтижесінде студент  агроӛнеркәсіптік кешеннің тенденциялары мен 

қызмет ету заңдылықтарын; ӛндірістік ресурстар мен оларды пайдалану тиімділігін 

білу керек. Теоретикалық арнайы экономикалық терминологияны білу, жаңа білімді 

ӛзі қабылдау дағдыларын, жаңа техника мен технологияны, агроӛнеркәсіптік кешенді 

ұйымдастыруды жақсарту мен басқару шараларын   енгізудің экономикалық 

тиімділігін анықтау әдістерін білуі қажет.  

ZhMNE 

4508   

Жылжымайтын мүлік нарығының 

экономикасы   
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: SNT2426 Салалық 

нарықтар теориясы 

Курс мақсаты  кәсіпкерлік қызметтің  маңызды сферасы 

ретіндегі жылжымайтын мүлік нарығының қызмет етуінің 

теориясы мен практикасын оқыту, студенттерге жылжымайтын 

мүлікпен жасалатын келісімдер мен оны бағалаудың заманауи 

теориясы мен практикасын, жылжымайтын мүлік объектілерінің 

нарықтық және басқа баға түрлерін анықтау дағдыларын 

қолдануда мүлікті бағалау әдістерін қолдануды меңгерту болып 

табылады. 

Курсты оқу нәтижесінде студент жылжымайтын мүлік нарығының мәнін, 

қызметтерін, мазмұны мен ұйым дамуын, жылжымайтын мүлік объектілерімен 

жасалатын келісімдердің ережелерін; ҚР жылжымайтын мүліктің құқықтық 

негіздерін; заманауи заңнаманы, нормативті құжаттарды, жылжымайтын мүлік 

нарығындағы регламенттеуші операцияларын;нарықтық жылжымайтын мүлікті 

құнын бағалаудың әдіс тәсілдерін білуі қажет. Жылжымайтын мүлік объектілерін 

басқарудың варианттарын  құрастыру, оларды таңдауды тиімділік критерийлері 

бойынша негіздеу, жылжымайтын мүлікке инвестиция салудың тиімділіктерін 

бағалаудың әдістерін қолдана білуі керек. 

TPE4509 Табиғатты пайдалану экономикасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Курста  табиғатты пайдалану экономикасының мәселелері 

қарастыралады, табиғатты пайдаланудың экономиалық 

міндеттерін шешудің ғылыми жолдары анықталады.  

  

Курсты оқу нәтижесінде студенттер  табиғатты пайдаланудың эколого –экономикалық 

негіздерін, табиғатты  рационалды пайдаланудың  шаруашылық механизмінің негізгі 

мазмұнын білулері керек.   Қоршаған ортадағы шаруашылықтық іс – әрекеттің 

зардаптарын алдын ала кӛріп, бағалай алулары, шаруашылықтық іс – әрекеттердің 

экономикалық зардабын және табиғатты қорғаудың тиімділігін бағалай білуі керек.  



 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В0501000 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Код дисцип 

лины 

Название дисциплины, 

количество кредитов, 

пререквизиты 

Цель, задачи, краткое содержание курса Компетенции (результаты обучения) 

Обязательный модуль 

8 кредитов 

IK1101 История Казахстан  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель модуля: истории государства и права Республики Казахстан 
направлена на изучение процесса зарождения, становления и развития 

государства и права. Выводы и суждения данной науки основаны на анализе 

точных фактов и реально состоявшихся событий государственно-правовой 

Знание: разных сторон жизнедеятельности Казахской орды имеются в 
официальных документах, в различных письменных источниках 

зарубежных и местных наблюдателей, в произведениях народного 

творчества. В период колонизации края Российской империей появились 

KE4510 Кӛлеңкелі экономика  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Курс мақсаты  - экономиканың кӛлеңкелі секторының  қызмет 

етуінің теоретикалық негіздерін оқыту.  

Курсты оқу нәтижесінде студент  кӛлеңкелі экономиканың қызмет етуінің негіздерін, 
экономика құрылымындағы кӛлеңкеліктің рӛлі мен орнын, кӛлеңкелі экономиканың 

негізгі әлеуметтік – экономикалық сипаттарын білуі қажет.  Студент алған теориялық 

білімдерді практикада қолдана алуы; қалыптасқан әлеуметтік- экономикалық 
жағдайды адекватты бағалай алуы, кӛлеңкелі экономиканы бағалаудың негізгі  

тәсілдері мен бағыттарына еркін жол таба алауы қажет.  

  

DSE4511   Денсаулық сақтау экономикасы   

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: SNT2426 Салалық 

нарықтар теориясы 

Бұл курс халықтың денсаулығының кӛрсеткіштерін, 

демография және денсаулық сақтау модельдерін, денсаулық 

экономикасының заманауи теорияларын зерттеуді 

қамтамасыз етеді.   

Курсты зерттеу нәтижесінде студент денсаулық сақтаудың негізгі заңдарын, 

терминдерін және түсініктерін; қағидаларын, денсаулық сақтау жүйесінің негізгі 

қаржыландыру кӛздерін, бастауларын;  денсаулық сақтау кәсіпорынының іс-

әрекеттерінің базистік микроэкокномикалық ерекшеліктерін  білуі тиіс. Кәсіби  

медициналық қызметті жүзеге асыру барысында медициналық қызмет нарығының 

ерекшеліктерін есекере білуі тиіс. 

TE4512 Туризм экономикасы  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: SNT2426 Салалық 

нарықтар теориясы 

Курсты оқыту мақсаты – туризм және қонақжайлылық 

индустриясының дамуы туралы жүйелендірілген білім беру. 

Курстың міндеттеріне туризмнің әлеуметтік-экономикалық  

табиғатын анықтау; туристік қызметтер нарығының қызмет 

ету ерекшеліктерін білу; қонақүй бизнесін оқыту; туризс 

және қонақүй бизнесі саласында басқару, ұйымдастыру және 

маркетинг сұрақтарын қарастыру;  

Пәнді оқу нәтижесінде студент экономика мен туристік сала кәсіпорындарының 

шаруашылық қызметін ұйымдастыру сұрақтарын, қонақүй шаруашылығының 

ерекшелігін, қонақүйлердің классификациясын, туристік индустрияның ерекшелігін 

білуі керек. Халықаралық туризм дамуының негізгі бағыттарында бағдарлануы, 

қазақстандық туризм және қонақжайлылық индустриясындағы мәселелерді анықтай 

алу тиіс, әлемдегі туризм рӛлі, оның негізгі экономикалық кӛрсеткіштерге әсерін 

анықтай алуы тиіс.  

 

AE4513   Аймақтық экономика  
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Mak2403 

Макроэкономика 

Курстың мақсаты: ҚР-дың аймақтары туралы толық ой-пікір 

қалыптастыру, олардың дамуы, аймақты экономиканың 

тәсілдері және объектілері, заманауи құралдармен және 

тәсілдермен жүзеге асырылып жатқан мемлекеттің 

экономикалық саясаты туралы, мемлекеттің жекелеген 

территориялараның дамуының аймақтық ерекшеліктерін 

қарастыру.  

Зерттеу нәтижесінде студент аймақтық экономиканың методологиялық негіздерін, 

қоғамның территориалды құрылуын, проблемалық аймақтардың жіктелуін, аймақтың 

кешенді дамуын және арнайыландырудың артықшылықтарын, табиғи ресурстардың 

сипатын білуі тиіс. Экономикалық жағдайларды саралай алуы, статистикалық 

мәліметтерді жинап оларды ӛңдеуі және зерттелетін территорияның 

артықшылықтарын және қиындықтарын белгілей алуы керек.  



 

 

 жизни Казахстана. Место и роль науки государства и права Казахстана среди 
других наук определяются тем, что она представляет собой реализацию 

исторического подхода исследования государственно-правовых явлений с 

момента их возникновения по сегодняшний день. Она логически воссоздает 
и восстанавливает объективную картину эволюции государственно-

правовых систем, учреждений и институтов, существовавших и 

существующих на территории Республики. Протоказахские средневековые 
государства и их правовые системы фиксировались и изучались как 

зарубежными путешественниками, так и местными наблюдателями и 

составителями династийных историографий.  

многочисленные труды разного характера, описывающие с разной 
степенью достоверности и объективности государственный строй и 

правовые отношения в крае. В условиях советской власти проблемы 

национальной государственности в Казахстане изучались в специальных 
научных учреждениях с классовой и партийной позиций.  

Умение в современных условиях осуществлять изучение истории 

государства и права Республики, опираясь на подытоженный в этом 
направлении научно-исследовательский опыт и знание в целях воссоздания 

объективной картины истории государства и права страны. 

POK(R)Ya1102 Профессионально-

ориентированный казахский 

(русский) язык 
3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 
 

Цель модуля: расширение лексического минимума общеупотребительных 

слов и словосочетаний, 

овладения грамматическими формами и конструкциями на уровне их 
употребления в речи. Овладение лексическим и терминологическим 

минимумом по специальности. Построение различных типов речевой 

деятельности: беседа, описание, информирование. Грамматические формы и 
конструкции в коммуникативном, функциональном аспектах. 

Репродуцирование адаптированных и продуцирование несложных 

прагматических текстов, диалогических и монологических, в устной и 
письменной форме, на темы, актуальные для социально-бытовой и 

профессиональной сфер, по разным видам речевой деятельности: говорению, 

аудированию, чтению, письму. 

Знание: развитие учебно-профессиональной речи: а) выработка умений и 

навыков чтения, слушания, конспектирования литературы по 

специальности; б) составление различного рода научно-учебных текстов, 
близких к текстам учебников и лекций, диалогов и монологов на учебно-

профессиональные темы; в) интенсивное обучение основным 

функционально-смысловым типам высказываний: монологу-описанию, 
монологу-повествованию, монологу- рассуждению, диалогу-беседе, 

диалогу- дискуссии. Профессиональный казахский (русский) язык  

Умение развивать научно-профессиональную речь: активное, обобщенное, 
объемное формирование навыков и умений в области научно-

профессиональной речи. 

POIYa1103 Профессионально-
ориентированный иностранный 

язык  

3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиты: нет 

0+2+1 

 

Цель модуля: фонетического, орфографического, лексического, 
грамматического норм изучаемого иностранного языка. Фонетика: 

произносительные и ритмико-интонационные 

особенности иностранного языка, рецепция и репродукция звуковой 
системы речи. Орфография: звукобуквенная система языка, основные 

орфографические правила. Лексика: словообразовательные модели; 

лексический минимум объемом в 2500 единиц базового языка, а также 

терминов, соответствующих профилю специальности; дифференциация 

Лексики по сферам применения. 

Знание: основных частей речи – имя существительное, прилагательное, 
наречие, глагол, артикль, местоимение, предлог; структура простого и 

сложного предложения; основные модели словообразования. Чтение: 

формирование навыков ознакомительного, поискового, изучающего и 
просмотрового чтения. Говорение: навыки диалогической и 

монологической речи в пределах изучаемых тем. Письмо: развитие навыков 

последовательного изложения мыслей, рассуждений, а также информации 

при написании сочинений и писем личного и делового характера.  

Умение переводить тексты по специальности с иностранного языка на 
родной в соответствии с языковыми нормами. Аудирование: восприятие на 

слух сообщений бытового, информационного и профессионального 

характера 

3.1Естественнонаучный (STEM) модуль 

ME1301 Математика в экономике 

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель преподавания математических дисциплин в вузе для 

студентов экономических специальностей – ознакомить студентов с 
основами математического аппарата необходимого для решения 

теоретических и практических задач экономики; привить студентам умение 

самостоятельно изучать учебную литературу по математике и ее 
приложениям; развить логическое и алгоритмическое мышление; повысить 

общий уровень математической культуры; выработать навыки 

математического исследования прикладных вопросов и умение перевести 
экономическую задачу на математический язык. 

Целью освоения дисциплины является формирование 

математических знаний, умений и навыков, реализующих одну из основных 
идей подготовки бакалавров менеджмента- идею математического 

моделирования экономического процесса с целью его исследования и 

В результате  освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: место и роль математики в современном мире, мировой 
культуре и истории; 

математическую   символику  для  выражения   количественных  и  

качественных  отношений  
между элементами математических моделей;  

уметь: использовать основные понятия и методы аналитической 

геометрии, линейной алгебры, математического анализа и теории 
вероятностей при математическом моделировании организационно-

управленческих задач и бизнес-процессов в области профессиональной 

деятельности; 
владеть: основами методики построения математических 

моделей линейных экономических процессов; навыками применения 



 

 

управления . 
 

аппарата линейной алгебры, математического анализа и теории 
вероятностей для исследования экономико-математических моделей задач 

управления. 

 

3.2Базовые профессиональные модули 

МОДУЛЬ 1 Введение в экономику 

PE 1402 Принципы экономики 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: нет 
2+1+0 

Цель курса – научить студента разбираться во всех тонкостях 

современной экономической жизни, получить правильное представление о 

глубинной сути наблюдаемых социально-экономических явлений. 
В содержание курса входит изучение всех процессов, образующих 

воспроизводственный цикл современных экономических отношений. 

- обладание первичными навыками экономического анализа 

- способность анализировать процессы, ситуации, явления и проблемы в 

современной экономике 

IEU 1403 История экономических 

учений 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

Целью курса  является формирование научного мировоззрения у 
студентов, будущих специалистов экономической сферы, воспитание нового 

экономического мышления и культуры, умение выявлять реальные 

противоречия процесса познания и находить пути их разрешения. 
Задача  дисциплины – ознакомить студента с содержанием 

экономических учений на различных этапах, исторически сменявших одна 

другую общественно-экономических формациях для углубления знаний 
политической экономии (экономической теории). 

 

- обладание первичными навыками экономического анализа 
- способность анализировать процессы, ситуации, явления и проблемы в 

современной экономике; 

- ориентироваться в экономической жизни общества, пользоваться 
различными методами экономического анализа, самостоятельно 

анализировать факты и делать верные выводы.  

- навыки: понятиями экономических школ, экономической ситуацией на 
рынке, тенденцией развития экономики в современных условиях. 

Mic1401 Микроэкономика 

2 кредита/ 3 ECTS 
Пререквизиты:  PE 1402 

Принципы экономики, IEU 1403 

История экономических учений 
1+1+0 

Основная цель микроэкономики состоит в  получении студентами 

знаний, необходимых для понимания механизма функционирования 
экономики на уровне домохозяйств, фирм, отраслей, а также анализа 

последствий  проводимой государственной политики. 

Задачи дисциплины - овладения студентами теоретическими 
знаниями и умением применять их к практическим проблемам  в экономике. 

- Понимание закономерностей экономического развития, основных 

принципов организации современной экономической жизни на 
микроуровне;  

- обладание первичными навыками экономического анализа, способность 

анализировать процессы, ситуации, явления и проблемы в современной 
экономике. 

Модуль 2. Менеджмент и маркетинг 

Men 1404 Менеджмент 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты:  PE 1402 

Принципы экономики, IEU 1403 
История экономических учений 

2+1+0 

Цель курса - раскрывать содержание управления, формирует 
комплекс знаний об управлении. 

Задача курса - вырабатывать конкретные навыки осуществления 

различных видов управленческой деятельности, анализа систем управления 
и проектирования. 

- способность использовать основные положения различных школ 
управления в профессиональной деятельности; 

- будут иметь знания и понимание особенностей осуществления 

маркетингового управления деятельностью предприятия, включающего 
вопросы планирования, организации, мотивации и контроля 

производственного, коммерческого и финансового процессов;   

Mar 1405 Маркетинг 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  PE 1402 

Принципы экономики, IEU 1403 
История экономических учений 

2+1+0 

Дисциплина изучает современные концепции и виды 
маркетинговой деятельности компании в условиях усиления конкуренции, 

определяет сферу профессиональной ответственности маркетолога. 

Представляется механизм постановки целей маркетинга и их реализации с 
использованием маркетинговых технологий и инструментов, 

обеспечивающих достижение долгосрочных целей развития компании. Особое 

внимание уделяется принятию маркетинговых решений, связанных с 

сегментированием, позиционированием, продвижением производимых 

продуктов, управлением ассортиментом и ценой. 

Цель курса - изучение теоретических основ маркетинга и 
овладение категориями, понятиями, практическими навыками по 

применению элементов и принципов маркетинга в деятельности фирм и 

компании. 

- будут иметь знания и понимание определения эффективности 
маркетингового планирования и контроллинга на предприятии, а также 

экономической оценки маркетинговых решений. 

- уметь: производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные 
маркетинговых исследований, представлять результаты исследовательской 

и аналитической работы перед профессиональной и массовой аудиториями;  

- владеть: способностью использования методик маркетинговых 

исследований на практике, навыками получения информации по 

маркетинговой тематике из различных типов источников, включая 

Интернет и зарубежную литературу. 
 



 

 

GB 1406 Государство и бизнес 

3 кредита  /5 ECTS 

Пререквизиты:  PE 1402 

Принципы экономики, IEU 1403 
История экономических учений 

2+1+0 

Основная цель преподавания курса заключается в том, чтобы 
выпускник обладал достаточным уровнем знаний по проблемам 

взаимоотношений государства с бизнесом и на этой основе умел выбрать 

наиболее эффективные методы и средства решения задач по 
совершенствованию этих отношений. 

Характер и сложность этих задач во многом зависят от 

направленности экономической политики государства на тот или иной 
период и определения методов ее осуществления в условиях многоукладной 

экономики. 

 

- способность использовать основные положения различных школ 
управления в профессиональной деятельности; 

- знать: 

- Роль государства в решении проблем экономического роста и в 
становлении гражданского общества; 

- Условия развития бизнеса в различных секторах экономики 

- Законы РК, регулирующие административно-организационные основы 
развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса 

- Критерии эффективности управления 

- Организационно-правовые основы государственного 
предпринимательства и его роль в рыночной экономике. 

Модуль 6. Государственное и региональное управление 

TGU1407 Теория государственного 

управления 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: PE1402 

Принципы экономики 
2+1+0 

Теория государственного управления – это научная отрасль и учебная 

дисциплина, изучающая государственное управление как особую сферу 

политической и административной деятельности. 

Целью данной дисциплины является обеспечение будущего специалиста 

знаниями по основным теоретико-методологическим 
проблемам современной политической науки, их концептуальному 

осмыслению применительно к государственному управлению. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: новейшие теории государственного управления как 

взаимообусловленные 

виды политической деятельности; 

новейшие теоретические подходы к государственному управлению; 
важнейшие показатели эффективности государственного управления. 

уметь: применять полученные знания с целью эффективного решении 

управленческих задач; 
раскрывать суть государственного управления как взаимосвязанной сферы 

политической и административной деятельности. 

Модуль 8. Местное управление и государственная служба в РК 

RU1408 Риторика в управлении 

2 кредита/  3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: получение представления о риторике как коммуникативной 

дисциплине; овладение умениями эффективного коммуникативного 

воздействия и взаимодействия с целью формирования успешной 

коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в любых 

профессиональных и социально – значимых ситуациях. 

Задачи: сформировать представление об особенностях, законах и 

правилах риторики; выработать умение владеть средствами 

убеждения; научить пользоваться ресурсами вербальных и невербальных 

средств  общения; выработать потребность в повышении общей 

гуманитарной культуры. 

 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные риторические понятия; методологию науки. 

Уметь: использовать вербальные и невербальные средства 

общения; применять в речевой практике основные приемы выбора темы, 

сбора и систематизации материала; использовать средства убеждения;  

создавать собственные выступления. 
 

PMK2201 Психология межличностной 
коммуникации 

2 кредита/  3 ECTS 

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

 

Цель модуля: межличностная коммуникация — это неформальное 
взаимодействие, которое происходит один на один или в малых группах. В 

процессе межличностной коммуникации мы разговариваем, слушаем, 

отвечаем, делимся своими чувствами и формируем отношения. 

Знание: анализ межличностной коммуникации — это анализ того, при 
каких условиях и с помощью каких средств представления, идеи, знания, 

настроения, т.е. субъективный опыт одного субъекта может быть 

перемещен и более или менее точно истолкован другим. Задачей 
исследования тем самым становится выявление и описание различных 

предпосылок и условий успешной (или, напротив, неуспешной, 

затрудненной) коммуникации. 

TPP2202 Теоретическая и прикладная Цель модуля: изучать сущность политики, еѐ природу, значение Знание: частных политических проблем, анализировать складывающуюся 



 

 

политология  
2 кредита/  3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

политики для личности и общества, между классами, нациями и 
государствами; между личности, обществом и государством. Теоретическая 

политология выявляет и исследует ряд закономерностей: 

а) закономерности возникновения, функционирования и развития 
политических интересов социальных субъектов, их взаимодействия с 

экономическими и другими социальными интересами; 

б) закономерности возникновения, функционирования и изменения 
характера и содержания политической власти и государства;  

в) закономерности функционирования и развития политической 

деятельности, политических отношений, политических процессов; 
г) способы познания политических 

явлений, соотношение в них рационального (сознательного) и 

пропорционального (бессознательного). 

в обществе в данный конкретный момент политическую ситуацию, 
способствует конструктивному решению актуальных практических задач 

политической жизни общества, вырабатывает и предлагает практические 

советы и рекомендации участникам политических событий в решении 
текущих политических проблем и конфликтов. 

Научный анализ и выработка практических рекомендаций осуществляются 

прикладной политологией в сферах: 
- регулирования политических конфликтов и достижения необходимого 

социального консенсуса (согласия); 

- организации и проведения избирательных компаний; 
- формирования общественного мнения и использования СМИ. 

ELSU2203 Этика личного и социального 

успеха 

2 кредита/  3 ECTS 
Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: индивидуальный успех в социальном пространстве. Причем 

скромный довесок «в социальном пространстве» предполагает, что 

проблемы успеха и успешности не будут, да и не могут рассматриваться 
изолированно от других сюжетов социальной этики, связанных с понятиями 

справедливости, свободы, общественной безопасности, экономической 

эффективности и т.д.  
 

Знание: создать общественную систему, где каждому будут максимально 

доступны ситуации переживания успеха и где успехи индивидов и групп 

будут прямо способствовать общему благу.  

KR2204 Культура и религия  

2 кредита/  3 ECTS 

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

Цель модуля: достижение в анализе религии таких наук как история, 

социология, психология, философия, филология, антропология и др. 

Знание: выбрать ту область для исследований, которая Вам более по душе 

– от ритуалов африканских племен до проблем современного общества. Все 

зависит от Ваших личных предпочтений при соблюдении одного условия – 
основным предметом вашего интереса должна быть религия. 

OPS2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/  3 ECTS 
Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение основных этапов становления и развития 

социологии (предыстория и социально-философские предпосылки). История 
социологии: классические и современные социологические теории. 

Общество, социальные институты и взаимодействия. Социальные группы и 

общности.  

Знание: Глобальных проблем социальной жизни и общечеловеческие 

ценности. Теории среднего уровня (социология коммуникаций, социология 
образования, социология молодежи, экономическая социология, 

социология религии и др.). Социальные конфликты и логика их 

разрешения. Методология и методы социологического исследования.  
Умение разрабатывать программы социологического исследования. 

Методы сбора социологической информации. Анализ и техника обработки 

эмпирических социологических исследований. 

BZhCh2206 Безопасность 

жизнедеятельности человека 

2 кредита/  3 ECTS 
Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение ззаконодательных и правовых актов в области 

безопасности жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и 

функционирования гражданской обороны (ГО) в РК. Классификация 
опасных и вредных факторов. Радиационная опасность. Защита от 

ионизирующих излучений. Химическая опасность. Приборы радиационной и 

химической разведки, дозиметрического контроля. Современное состояние 
техносферы и техносферной безопасности.  

 

Знание: защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного и техногенного происхождения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций различного характера. Устойчивость функционирования объектов 
экономики в чрезвычайных ситуациях. Владение основными принципами и 

способами защиты населения в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. Оказание доврачебной помощи при чрезвычайных 
ситуациях. Организация мероприятий по эвакуации населения. Защита от 

оружия массового поражения. Организационно-практические меры 

безопасности при землетрясениях. Защита населения при стихийных 
бедствиях, пожарах, авариях и взрывах на производственных объектах.  

Умение использовать основы организации и проведения аварийно-

спасательных работ. Чрезвычайные ситуации социального характера. 
Психологические аспекты чрезвычайных ситуаций. 

EUR2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/  3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение место и роли экологии в решении современных 

экономических и политических проблем. Аутэкология: экологические 

факторы, зоны оптимума и минимума. Демэкология: характеристики 

Знание: понятиями о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. Типы наземных 

и водных экосистем. Учение о биосфере и ноосфере. Живое вещество 

биосферы и его функции. 



 

 

1+1+0 популяции, флуктуации и регуляция численности популяции. Синэкология: 
типы взаимодействия в сообществах, трофическая структура сообщества и 

экологические пирамиды. Функции экосистем: энергетический обмен и 

круговорот веществ, целостность и устойчивость экосистем, экологические 
сукцессии.  

Умение использовать природные ресурсы и рациональное 
природопользование. Охрана природы и экологические проблемы 

современности. Проблемы экоразвития. 

KP2208 Казахстанское право 

2 кредита/  3 ECTS 
Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение основных понятий и категории государства и права. 

Правовые отношения. Правомерное поведение и правонарушение. 
Юридическая ответственность. Основы конституционного права Республики 

Казахстан. Основы административного права Республики Казахстан. Основы 

гражданского права Республики Казахстан. Основы семейного права 
Республики Казахстан. Основы организации и деятельности 

правоохранительных органов.  

Знание: основых финансовых прав Республики Казахстан. Основы 

налогового права Республики Казахстан. Основы трудового права 
Республики Казахстан. Основы уголовного права Республики Казахстан. 

Основы экологического права Республики Казахстан.  

Умение владеть основными земельными правами Республики Казахстан. 
Основными уголовно-процессуальными и гражданско-процессуальными 

правами. Основными международными правами. 

МОДУЛЬ 6. Введение в экономику 

Mac 2401 Макроэкономика 

2 кредита/  3 ECTS 

Пререквизиты:  Mic1401 
Микроэкономика, 

PE 1402 Принципы экономики 

1+1+0 

Цель курса - дает понимание внутреннего устройства и 

закономерностей функционирования современной экономики как единой, 

целостной и динамично изменяющейся системы.  
Задачи курса – дать студентам глубокое понимание сути 

макроэкономических процессов, таких как экономический рост, занятость, 

инфляция, валютный курс, платежный баланс, внешний долг и другие и 
путей их регулирования для достижения нужных обществу результатов. 

- Понимание закономерностей экономического развития, основных 

принципов организации современной экономической жизни на 

макроуровне;  
- обладание первичными навыками экономического анализа, способность 

анализировать процессы, ситуации, явления и проблемы в современной 

экономике. 

Модуль 3. Финансы и кредит 

Fin 2402 Финансы 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: PE 1402 

Принципы экономики, IEU 1403 
История экономических учений 

2+1+0 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 
твѐрдых знаний о понятии и особенностях работы финансовой системы, 

ознакомление с теорией и организацией государственных финансов, 

финансов предприятий различных форм собственности, а также с 
особенностями функционирования финансовых рынков. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть разносторонними знаниями в области теории финансов 
стран с развитой рыночной экономикой и России; 

- изучить основы практической организации финансов; 
- приобрести умения применять полученные знания и навыки в практике 

финансовой работы. 

- особенности организации  финансов предприятий различных форм 
собственности и хозяйствования, уметь оценивать финансовое положение 

корпорации, разрабатывать  финансовые планы и прогнозы, иметь навыки 

принятия правильных финансовых решений в условиях посткризисного  
периода экономики в различных сферах функционирования корпораций. 

 Модуль 4. Учет и аудит 

BU  2404 Бухгалтерский учет 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  PE 1402 
Принципы экономики, IEU 1403 

История экономических учений 

1+1+0 

Целями дисциплины являются приобретение теоретических знаний 

и практических навыков проведения аудита хозяйствующих субъектов как 

независимого контроля правильности организации ведения бухгалтерского 
учѐта, организации и функционирования системы внутреннего контроля. 

Задачи дисциплины: 

- изучение методологии организации и ведения бухгалтерского учета 
- изучение нормативного регулирования бухгалтерского учета 

- ознакомление с международной системой учета 

- ознакомление с системой управления организацией, правами и 
обязанностями главного бухгалтера 

- изучение учетной политики по различным аспектам бухгалтерского учета 

- изучение бухгалтерского учета внеоборотных активов  

- уметь диагностировать, прогнозировать и управлять  денежными 

средствами, 

-  анализировать процесс управления финансами предприятий и 
коммерческих организаций, 

-  формировать оптимальные соотношения финансовых ресурсов и их 

источников формирования и размещения. 

 Модуль 5. Количественные оценки в экономике 



 

 

Sta2406 

Статистика 

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты:  PE 1402 

Принципы экономики, IEU 1403 

История экономических учений 
 

2+1+0 

Цель курса - понимание статистической методологии: общих 
принципов, методов сбора, обработки, 

контроля, анализа, прогнозирования статистической информации для 

принятия решений на уровне 
предприятий и на уровне государственного, регионального управления 

Задачи дисциплины: 

- сформировать современное представление о важности статистических 
методов изучения в общественной жизни; 

- сформировать специфический понятийный аппарат; 

- изложить классификацию статистических величин, их значение и 
применение. 

знать основные понятия и категории статистики, методы и формы 
организации статистического наблюдения,  

обладать навыками сбора статистической информации, построения 

относительных показателей, позволяющих решить задачи исследования, 
оценки качества полученного статистического материала; 

 знать основные экономико-статистические классификации и группировки, 

системы показателей различных областей социально-экономической 
статистики и методы их измерения или расчѐта; 

 Модуль 8. Местное управление и государственная служба в РК 

OGS2407 Организация государственной 

службы 

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты: TGU1407 Теория 

государственного управления 

2+1+0 

Основная цель учебной дисциплины - овладение студентами целостной 
системой знаний в области теории организации государственной службы, 

уяснение основных положений законодательства о государственной службе 
в РК.  

Задачи курса: 

сформировать понимание отличительной природы государственной службы 
как публично-правового института; 

передать знание основных теоретических концепций и идей в области 

государственной службы; 
усвоение сравнительного анализа казахстанской модели государственной 

службы и зарубежных аналогов, а также определение основных направлений 

внедрения зарубежного опыта по совершенствованию института 
государственной службы в Республике Казахстан. 

В процессе изучения данной учебной дисциплины студент должен знать: о 
сущности государственной службы, еѐ организации и функционировании, 

принципах кадровой политики на государственной службе, еѐ актуальных 
проблемах и задачах; 

 основные права и обязанности, действующие ограничения, а 
также виды юридической ответственности государственных служащих; 

 уметь: использовать навыки и умения в решении задач 
государственной службы; 

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблемным вопросам государственной службы и государственного 
управления; осознанно совершать разнообразные правовые действия в 

соответствии с действующим конституционным законодательством 

Республики Казахстан. 
 

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредит /3 ECTS 
 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучить науку философию, как феномен культуры. 

Философия, еѐ предмет и функции. Философия в культурно-историческом 
контексте. Исторические типы философствования в контексте культуры 

Древнеиндийская философия как феномен восточной культуры. 

Древнекитайская философия в период расцвета китайской культуры. 
Философия в античной культуре.  

Знание: феноменом философии в средневековой культуре. Арабо-

мусульманская философия в контексте исламской культуры Феномен 
философии и религии в западноевропейской средневековой культуре. 

Философия в культуре Ренессанса и Реформации. Западно-европейская 

философия в культуре Нового Времени.  
Русская философия как 

феномен российской культуры Х1Х – ХХ в.в. Феномен философии в 

казахской культуре 
Советская Философия в культуре ХХ в. Западная философия в контексте 

культуры ХХ в. 

канун ХХ1 в. Философия бытия. Философская антропология. Социальная 
философия. 

Философия культуры. Философия любви. Философия религии. Философия 

истории 
Философия политики. Философия образования. 

Умение использовать проблемы теории диалектики. Эпистемология. 

Философия глобальных проблем. 

ITPZ 2301 Информационные технологии 

для  профессиональных целей 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты: нет 

Цель курса – формировать у студентов знания и умения в области 

информационных технологий, необходимые для профессиональной 

деятельности. 
Основные задачи курса:  дать представление о роли 

Знать: о роли электронных коммуникаций в профессиональной 

деятельности; порядок ввода и редактирования информации в системе 

автоматизации; 
Уметь: пользоваться программным обеспечением для решения 



 

 

1+0+2 информационных технологий в современном мире;  заложить навыки 
соблюдения правил техники безопасности и гигиенические требования при 

работе на ПК;  показать  совокупность средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных  для получения информации нового качества;  
привить навыки работы с современными программами, сервисами и 

информационными ресурсами, необходимыми в профессиональной 

деятельности; ознакомить с особенностями профессионального общения с 
использованием современных средств коммуникаций. 

профессиональных задач; использовать сервисы и информационные 
ресурсы сети Интернет в профессиональной деятельности;  использовать 

современные методы для введения, обработки данных;  

Владеть: приемами и методами подготовки текстового, табличного и 
графического материала;  приемами оформления иллюстраций; методами 

визуальной демонстрации результатов работы. 

 

 Модуль 3. Финансы и кредит 

NN 2403 Налоги и налогообложение 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IEU 1403 

История экономических учений, 
Fin 2402 Финансы 

2+1+0 

Цель учебной дисциплины: дать студентам базовые 
теоретические знания в области налогов и налогообложения, необходимые 

для понимания тенденций развития современной налоговой системы 

Казахстана, актуальных проблем исчисления налогов в РК, а также 
сформировать практические навыки по исчислению налогов и сборов, 

взимаемых в Казахстане. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогов; 

- обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления 
налоговой политики Казахстана; 

- научить студентов исчислять налоговые платежи. 

- Знать основы современной теории налогов и налогообложения, 
закономерности развития налоговой системы Казахстана, основные 

направления налоговой политики Казахстана права, обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов; 
-Ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового за-

конодательства; 
- механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее 

время налогов и сборов в Казахстане. 

 

 Модуль 4. Учет и аудит 

Aud2405 Аудит 

2 кредита/ 3ECTS 

Пререквизиты: PE 1402 
Принципы экономики 

1+1+0 

Целями освоения дисциплины являются: научить студентов 

основным концепциям аудита, теоретическим основам аудита, общей 

технологии аудиторских проверок, взаимосвязи бухгалтерского учета и 
аудита. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть отличие аудита от других форм контроля 

- ответить вопросы организации аудиторской деятельности, аудиторской 

проверки 

- освоение методики аудиторской проверки; 
- приобретение навыков аудиторской проверки. 

 

- Приобретение знаний, понимания, и аналитических 

навыков/способностей, способствующих в 

дальнейшем занимать должность управленца в организации, а именно, 
планировать, осуществлять и 

контролировать деятельность организации 

- знать характер и содержание работы аудитора в процессе подготовки, 

проведения и оформления аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности промышленного предприятия разных организационно-

правовых форм, предусмотренных действующим законодательством; 
- знать какие хозяйствующие субъекты подлежат обязательному аудиту; 

- знать какие виды услуг может оказывать аудитор (аудиторская фирма) 

  3.4. Междисциплинарный 

модуль 

  

PP 2601 Предпринимательское право 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  нет 

Цель дисциплины — является ориентация студентов на 

системное, комплексное изучение основных тем дисциплины, 

законодательства РК, регулирующего предпринимательскую деятельность, а 
также формирование умений правильного применения основных 

юридических понятий и институтов  предпринимательского права в 

практической работе. 

Задачи  дисциплины: 
ознакомление с основами понятий государства в области малого и среднего 

предпринимательства, формами и методами ее реализации, содержанием и 
организацией предпринимательской деятельности; понятием, системой 

предпринимательского права и содержанием основных его разделов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные нормативные правовые документы и уметь правильно и 

полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации; условия и порядок осуществления 

профессиональной деятельности на основе развитого правосознания. 

Soz 2602 Социология 
2 кредита/3 ECTS 

      Целью учебного курса является обеспечение социально-политической 
подготовки высококвалифицированного специалиста на основе современной 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные понятия и категории социологии; проблемы социальных 



 

 

Пререквизиты:  нет мировой и отечественной социально-политической мысли, освоения 
социально-политических знаний; формирования мировоззрения, социально-

политической культуры и профессиональной компетентности студентов. 

исследований;  тенденции и закономерности социально-политического 
развития; 

Уметь:  анализировать специфику социологии личности и общества; 

ориентироваться в социальных процессах и институтах;   разбираться в 
глобальных проблемах общественного развития. 

  

IP 2603 Инновационное 

предпринимательство (по 

отраслям) 
2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  нет 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

необходимых навыков и компетенций для успешной работы в области 

предпринимательства в производственной сфере, осуществления 
инновационной деятельности в условиях рынка, управления рисковыми 

инвестициями в материальное производство.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: современные тенденции и разновидности экономического развития;  

уметь: оценивать экономическое положение хозяйствующего субъекта на 
рынке и выбирать стратегию и тактику инновационного поведения, 

позволяющего получить и сохранить конкурентные преимущества;  

IP 2604 Интеллектуальное  право 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  нет 

Целями изучения данного курса являются формирование у 

слушателей на основании законодательства РК и иных нормативных 

правовых актов, международных договоров, судебной и административной 
практики представления об интеллектуальных правах гражданина или 

юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 
предприятия, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг  

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь раскрыть признаки изобретения, полезной модели, промышленного 

образца и других объектов интеллектуальных прав, объяснить различия 
между объектами авторского права и объектами патентного права.  

ME 2605 Мировая экономика 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  нет 

Целью дисциплины является формирование у студентов 

представления о развитии мировой экономической системы как 

совокупности взаимодействующих институтов под воздействием 
эндогенных и экзогенных факторов.   

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать основные тенденции развития современного мирового хозяйства; 

уметь ориентироваться в мировой валютно-финансовой системе, валютно-
финансовых отношениях; иметь навыки применения результатов 

новейших исследований и публикации в ведущих  профессиональных 

журналах, посвященных вопросам развития мирового хозяйства. 
 

 Модуль 2. Менеджмент и маркетинг 

Log3401 Логистика  

 3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Mar 1405 
Маркетинг 2+1+0 

Целью преподавания учебной дисциплины является изучение 

сущности и содержания логистики как науки, ее функций, а также 

концептуального использования в практической деятельности. 
 Задачи дисциплины: 

- оценить место и роль логистики в современной экономике; 

- ознакомиться с основными понятиями, задачами, принципами, 
показателями и основными категориями; 

- приобрести навыки анализа логистических систем, моделирования их 

составляющих и связей между субъектами рынка, а также оценки 
экономической эффективности использования принципов логистики. 

- обеспечивает знание теоретической основы организации логистических 

систем,  

- формулировать требования к информационным системам, 
обеспечивающим товародвижение, - владеть методами оптимизации 

логистических систем, выбора логистических посредников. 

 Модуль 5. Количественные оценки в экономике 

Eco 3402 

Эконометрика  

2 кредита/ 3ECTS 
Пререквизиты: Sta 2406 

Статистика, Aud 2405 Аудит 

1+0+1 

Цель курса - обеспечить подготовку специалистов высшей 
квалификации, способных глубоко разбираться в вопросах экономики, 

финансов, страхования, налогов и налогообложения, рынка ценных бумаг, 

ценообразования, инвестиционной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

— расширение и углубление теоретических знаний о качественных 

особенностях экономических и социальных систем, количественных 
взаимосвязях и закономерностях их развития; 

— овладение методологией и методикой построения и применения 

       Знать  этапы  эконометрического моделирования;  структуру 
регрессионной модели; 

знать возможности основных пакетов прикладных программ для решения 

эконометрических задач; 
         уметь выявить экономическую проблему, построить и реализовать 

модель решения проблемы с использованием ПК. 

 
 



 

 

эконометрических моделей как для анализа состояния, так и для оценки 
закономерностей развития указанных систем; 

— изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практической 

работы с ними. 

 Модуль 6. Государственнеое и региональное управление 

REU3403 Региональная экономика и 

управление 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: TGU1407 Теория 

государственного управления 
2+1+0 

Главной целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области: условий и 
особенностей развития Казахстана, отдельных его регионов, 

закономерностей территориального размещения производительных сил. 

 

         В процессе изучения курса студент должен: 

Знать: основные экономико-территориальные термины и ключевые 
понятия; унитарное устройство Казахстана и отраслевую структуру экономики 

Казахстана; сущность, состав и структуру природных  ресурсов, трудовых 

ресурсов; факторы размещения производительных сил; 
уметь: анализировать отраслевую структуру хозяйства; 

правильно использовать экономико-территориальные термины; 

характеризовать современное состояние территории и перспективы социально-
экономического развития регионов; 

 

 Модуль 8. Местное управление и государственная служба в РК 

MUS3406 Местное управление и 

самоуправление в РК 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: TGU1407 Теория 

государственного управления 
2+1+0 

Основная цель курса – усвоение студентами системы знаний о местном 

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, на основе 
полученных студентами знаний по истории и теории местного управления и 

самоуправления сформировать понимание принципов деятельности органов 

местного самоуправления, их структур и функций, сформировать знание об 
основных формах и методах работы и навыки принятия решений.  

 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: основные ключевые понятия теории народовластия, 
института непосредственной демократии, самоуправления; основные 

проблемы современного муниципального управления и варианты путей их 

решения.  
уметь: подготовить и принять решение в местных органах власти 

и управления; использовать полученные знания для аргументации своей 

демократической общественной, профессиональной или научной позиции; 
 

 Модуль 9. Конкурентоспособность экономики Казахстана 

ARRK3408 Антимонопольное 

регулирование в РК 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: TGU1407 Теория 
государственного управления 

2+1+0 

Цель дисциплины: получение студентами базовых знаний в 
области государственного антимонопольного регулирования экономики для 

формирования основных профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины:  

- изучение эволюции и особенностей современного антимонопольного 

законодательства;  

- овладение методикой анализа состояния конкурентной среды на товарных 
рынках; 

- формирование умений выявлять и анализировать нарушения 

антимонопольного законодательства в Казахстане и их тенденции. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основы государственного антимонопольного регулирования 

экономики в Казахстане и за рубежом; основные положения законов в 

области антимонопольного регулирования. 
Уметь: провести анализ и оценку состояния конкурентной среды на 

товарных рынках и рынках финансовых услуг; выявлять и анализировать 

нарушения антимонопольного законодательства в Казахстане и их 
тенденции;  

владеть навыками использовать действующую нормативно-правовую 

базу, регулирующую конкурентные отношения, для решения 
управленческих задач, направленных на эффективное функционирование 

хозяйствующих субъектов; 

 ИОТ 1  - Государственное и местное управление 

GRSS 3501 

 
Государственное 

регулирование социальной 

сферы 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: Mac 2401 
Макроэкономика, TGU1407 

Теория государственное 

Целями освоения дисциплины являются: систематизация теоретических 

знаний о современных научных подходах к изучению проблем экономики 
социальной сферы, овладение инструментами анализа государственного 

вмешательства в отрасли социальной сферы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности функционирования отраслей социальной сферы; уметь 
применять аналитический подход при изучении проблем экономики 

отраслей социальной сферы; 

 владеть навыками оценки возможных эффектов 
государственного регулирования, субсидирования, и обеспечения в отрасли 

социальной сферы. 



 

 

управления 
2+1+0 

 

UGB3503 

 
Управление государственным 

бюджетом 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: Fin 2402 

Финансы, TGU1407 Теория 
государственного управления 

2+1+0 

Целью изучения курса является формирование теоретических и 

практических навыков управления общественными финансовыми ресурсами 
на государственном, региональном и местном уровнях и их эффективного 

распределения между уровнями бюджетной системы в РК. Задачи изучения 

дисциплины: Студенты в процессе изучения курса должны усвоить 
теоретические и методологические основы управления финансами 

государства, финансовую структуру и организационные формы 

финансирования деятельности государственных органов, специфики 
финансирования деятельности государственных и местных органов в 

Республике Казахстан и за рубежом. 

В результате изучения курса студенты должны: 

Знать: 
- сущность, принципы и функции управления государственными 

финансами; 

- финансовую структуру и организационные формы финансирования 
деятельности государственных органов, специфики финансирования 

деятельности государственных и местных органов в Республике Казахстан 

и за рубежом. 
уметь:  

- организовать и провести аналитическую работу, осуществить обработку 

результатов политики управления государственными финансами. 
 

ИОТ 2 – Региональное управление 

SARR 3501  
 

Социальные аспекты 

регионального развития 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: TGU1407 Теория 
государственного управления, 

REU3403 Региональная 

экономика и управление 
2+1+0 

Цель изучения дисциплины состоит в ориентировании студентов 
на приобретение фундаментальных знаний о закономерностях и 

особенностях социально-экономического развития регионов страны, на 

ознакомление с методическими основами и существующей практикой 
анализа региональных аспектов развития  РК. 

 

 

Знать: современные технологии государственного управления и методы 
принятия государственных решений;- основные закономерности и 

региональные особенности социального развития; 

      Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; выявлять проблемные регионы с целью 

принятия управленческих решений по сглаживанию диспропорций в 

социально-экономическом развитии; 
 

   Владеть навыками самостоятельно анализировать изменения в 

социально-экономическом развитии регионов РК, применяя изученные 
методики.  

UFR 3503 

 
Управление финансами 

региона 

3 кредита/5  ECTS 
Пререквизиты: Fin 2402 

Финансы, TGU1407 Теория 

государственного управления 
2+1+0 

Цель изучения курса – на основе теоретического и практического анализа 

процессов финансирования и кредитования, а также обобщения 

законодательных и нормативных документов, овладеть механизмами 
организации, планирования, стимулирования и управления местными 

финансами. 

 
 

В результате изучения курса студент должен  

знать: особенности местных финансов и бюджета;  

-особенности организации работы и полномочия органов местного 
самоуправления; систему финансового контроля; 

Уметь: 
составлять прогнозы финансового обеспечения направлений 
государственной политики; 

использовать агрегированные показатели налоговой, бюджетной и 

кредитной сфер; 
применять инструменты категориального аппарата дисциплины. 

 Модуль 7. Социально-экономическое развитие и безопасность 

SU3404 Стратегическое управление 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: Men 1404 
Менеджмент 

2+1+0 

Основной целью курса является – выработка умения использования 

различных подходов, приемов и методов к формированию и реализации 

стратегии развития на основе всестороннего анализа всех существенных 
факторов. 

Задачами курса являются: 

- понимание сущности и содержания стратегии управления; 
- изучение подходов к формированию стратегии, типов стратегии и 

инструментов ее построения и реализации; 
- изучение принципов формирования экономической стратегии и  

В процессе изучения курса студент должен: 

Знать: знать подходы к  формированию стратегии; знать факторы, 

влияющие на силу конкурентной борьбы; знать принципы формирования 
экономической стратегии и составляющие экономической стратегии. 

Уметь: использовать получение знания на практике, а именно использовать 

типы  и инструменты стратегии для ее построения и реализации. 
 

 



 

 

составляющих экономической стратегии 

USEB3405 Управление социально-

экономической безопасностью 

РК 

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты: TGU1407 Теория 

государственного управления 

2+1+0 

Целью изучения курса является формирование у студентов 
теоретических знаний и практических навыков управленческой деятельности 

в сфере обеспечения социально-экономической безопасности, 

своевременному выявлению и устранению причин и условий, оказывающих 
негативное влияние на состояние национальной экономической 

безопасности. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны  
знать: структуру системы социальной и  экономической безопасности;  

методы оценки и анализа угроз социально-экономической безопасности 

страны; методы оценки ущерба от реализации угроз социально-
экономической безопасности;  

уметь:  идентифицировать и анализировать угрозы социально-

экономической безопасности;  оценивать ущерб от реализации угроз 
экономической безопасности; осуществлять мониторинг уровня 

экономической и социальной безопасности с помощью системы пороговый 

индикаторов;   

 Модуль 8. Местное управление и государственная служба в РК 

OBL3407 Organizational behavior and  

leadership (на англ) 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: Men 1404 
Менеджмент 

2+1+0 

Целью освоения дисциплины   является формирование у студентов 

системы представлений  об основах  поведения  людей в организации на 

трех возможных уровнях – индивидуальном, групповом и организационном 

–  и умений  управлять им для повышения организационной эффективности. 
 

Знать основные категории и теории организационного поведения; 

Уметь применять полученные знания в практике управления 

индивидуальным и групповым поведением сотрудников с целью 

повышения организационной эффективности; 

 Модуль 9.  Конкурентоспособность экономики Казахстана 

OIGR3409 Принятие и исполнение 

государственных решений 

3 кредита/5  ECTS 
Пререквизиты: TGU1407 Теория 

государственного управления 

2+1+0 

Целями освоения дисциплины являются: дать бакалаврам знание 

теории и практических аспектов процесса разработки, планирования, 

принятия и исполнения управленческих государственных решений, 
организации их эффективной реализации и контроля в системе 

государственной службы. 

  

Знать:  проблемы, цели, альтернативы, управленческого решения основные 

приоритеты профессиональной деятельности,  

Уметь: оценивать экономические, социальные, политические условия и 
последствия (результаты) осуществления государственных решений и  

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения; 
 Владеть навыками: определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять 

отклонения и принимать координирующие меры. 
 

 ИОТ 1  - Государственное и местное управление 

EGS 3502 
 

Этика государственного 

служащего 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: OGS2407 
Организация государственной 

службы 

2+1+0 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему современных 
базовых знаний и навыков в области этики государственного 

служащего и подготовить их к работе с персоналом в органах 

государственной власти. 
Задачи дисциплины: теоретическое освоение студентами основ этики 

государственного служащего; изучение отечественного и зарубежного опыта 

деловой культуры в органах государственной власти. 

Знать: 
- основные категории и понятия изучаемой дисциплины, принципы, 

методологические подходы, методы, используемые в процессе 

формирования, развития и совершенствования этики 
государственного служащего в органах государственной власти; 

уметь: 

- владеть современными методами организации деловой культуры; 
- владеть современными технологиями в области формирования и 

совершенствования этики государственного служащего. 

GUVD3504  

 
Государственное управление 

внешнеэкономической 

деятельностью 

3 кредита/5  ECTS 

Целью дисциплины является изучение студентами основных 

принципов основ внешнеэкономической деятельности, освоение  базовой 
основы знаний  в области осуществления процессов ВЭД  предприятий и 

других субъектов ВЭД, входящих в состав внешнеэкономического 

В результате изучения дисциплины специалист должен: 

 Знать: 

 -структуру государственных органов, осуществляющих конкретные 

функции по обеспечению мер государственного регулирования в сфере 



 

 

Пререквизиты: TGU1407 Теория 
государственного управления 

2+1+0 

комплекса Казахстана. 
 

 

 

ВЭД; 
 - теоретические основы управления процессами 

внешнеэкономической деятельности, ее основные виды и мотивы развития 

с учетом интеграции отечественной экономики в мировую экономику и 
вступления Казахстана в ВТО; 

 Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 
ожидаемые результаты; применять теоретические модели к анализу 

практических ситуаций; 

систематизировать и обобщить информацию, использовать статистические 
данные для анализа развития внешнеэкономической деятельности страны. 

KPOGS 3505 

 
Кадровая политика в органах 

государственной службы 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: OGS2407 

Организация государственной 
службы 

2+1+0 

Цель курса - ознакомление студентов со структурой, предметом и базовыми 

понятиями дисциплины; 
усвоение студентами основных направлений и приоритетов кадровой 

политики и кадрового планирования в системе госслужбы; характеристика 

кадрового потенциала госслужбы. 

В процессе изучения курса  студенты должны усвоить сущность и методы 

научного подхода к теоретическому и практическому решению проблем 
кадровой политики и кадрового планирования персонала госслужбы. 

 ИОТ2 – Региональное управление 

UGH 3502 
 

Управление городским 

хозяйством 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: REU3403 
Региональная экономика и 

управление,  

2+1+0 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков для организационно-управленческой и аналитической 

деятельности в области управления городским хозяйством, 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ дисциплины, факторов и условий 

функционирования городского хозяйства; 

- овладение основными понятиями и определениями в сфере управления 

городским хозяйством; ознакомление с основами экономики и управления 

городским хозяйством; 
- получение навыков практического применения современных 

управленческих технологий в городском хозяйстве. 

В результате освоения содержания дисциплины бакалавр должен: 
знать: основы определения приоритетных направлений развития 

городского хозяйства для модернизации управления в этой сфере; 

- основы формирования кратко- средне и долгосрочных программ 
социально-экономического развития города в целом и его отраслей; 

уметь: проводить многофакторный анализ элементов городского хозяйства 

для оптимизации управленческих решений; использовать знания в области 

городского хозяйства для реализации профессиональных навыков в сфере 

управления ;применять полученные навыки для подготовки и принятия 
управленческих решений. 

 

KRK 3504 

 
Конкурентоспособность 

регионов Казахстана 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: TGU1407 Теория 

государственного управления, 
REU3403 Региональная 

экономика и управление 

2+1+0 

Целью освоение учебной дисциплины является приобретение теоретических 

знаний и практических навыков в области управления 
конкурентоспособностью продукции, предприятия, региона и страны. 

 

 
 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: терминологию конкурентоспособности региона; 
основные стратегии конкурентоспособности региона; 

правила и методики организации и проведения оценки 

конкурентоспособности региона; 
Уметь: применять методы и инструменты оценки конкурентоспособности 

в планировании и прогнозировании деятельности предприятий, регионов; 

определять единичные, групповые параметры показателей 
конкурентоспособности регионов;  

UPGS 3505 

 
Управление персоналом 

государственной службы 

3 кредита/5  ECTS 
Пререквизиты: OGS2407 

Организация государственной 

службы 

Цель курса – раскрытие сущности, содержания, целей, задач, 

принципов и критериев управления персоналом государственной службы, 

формирование у студентов знаний, умений и навыков по созданию 
эффективной системы управления персоналом в государственных 

структурах, планированию кадровой работы, определению кадрового 

потенциала и потребностей организации в персонале, проведению 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: концепции, закономерности и принципы управления персоналом; 

состояние кадрового потенциала госслужбы РК;механизм регулирования 
управленческих отношений в системе государственной службы; 

организационно-правовые основы карьеры и особенности карьерного 

процесса в системе государственной службы; 



 

 

2+1+0 маркетинга персонала, использованию современных технологий и методов 
кадровой работы в управленческой деятельности. 

Задачами изучения курса являются: 

раскрытие сущности и содержания кадровой политики в сфере 
государственной службы и механизмов еѐ реализации. 

 

Уметь: сформировать цель, задачи, принципы и приоритетные 
направления кадровой политики в государственных органах власти;  

 разработать нормативно-правовые документы по регламентации 
деятельности кадровой службы в государственных структурах;  

 - оценивать персонал и кадровый потенциал организации;  

Владеть навыками: 

 разработки кадровой политики и кадровых планов в системе 

государственного управления;  

 подготовки нормативно-методическое и правовое обеспечение системы 

управления персоналом. 

 Модуль 9.  Конкурентоспособность экономики Казахстана 

KNE4401 Конкурентоспособность 

национальной экономики 

3 кредита/5  ECTS 
Пререквизиты: PE 1402 

Принципы экономики, Mac 2401 

Макроэкономика 
2+1+0 

Цель дисциплины– освоение теоретических основ 

конкурентоспособности и формирование практических навыков в принятии 

управленческих решений, позволяющих повысить рейтинг отечественных 
предприятий и организаций, а также страны в целом. 

В процессе изучения дисциплины ставятся задачи: изучить 

основные понятия теории конкурентоспособности; изучить специфические 
подходы к формированию конкурентоспособности различных объектов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  основные понятия конкуренции и иерархическую структуру 

конкурентоспособности и управления ею; результаты новейших 
исследований, научные разработки и современные публикации, 

касающиеся формирования национальных интересов Казахстана в 

контексте глобального развития, обеспечения конкурентоспособности 
государства, его регионов и отраслевых комплексов; 

Уметь:  выработать стратегию развития национальной экономики, 

учитывающую проблемы глобального развития и обеспечение 
национальных приоритетов, и принять адекватные решения.  

 ИОТ 1  - Государственное и местное управление 

ЕP 4501 

 
Электронное правительство 

2 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: TGU1407 Теория 
государственного управления 

1+1+0 

Целью преподавания дисциплины является формирование у 

студентов предоставления о возможностях использования новых 

информационно-коммуникационных технологий в органах государственной 
власти и местного самоуправления и достижения экономического роста в 

условиях развития информационного общества и становления новой 

постиндустриального общества 

Основные навыки приобретенные при изучении данного курса, 

применяются студентами при использовании современных электронных 

услуг правительства, коммерческих организации, используются при обмене 
информацией, поиске информации для написания курсовых, дипломных 

проектов  как во время обучения в университете, так и в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

KU 4502 

 
Корпоративное управление 

3 кредита/5  ECTS 
Пререквизиты: Men 1404 

Менеджмент, Mic1401 

Микроэкономика 
2+1+0 

Целью освоения дисциплины является изучение принципов, 

моделей и механизмов корпоративного управления. Особое внимание 
уделяется раскрытию потенциала корпоративного управления в разрешении 

социальных проблем современного казахстанского общества и практическим 

аспектам оценки качества корпоративного управления в казахстанских 
компаниях. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теории корпоративного управления; экономические и 
финансовые основы корпоративного управления; основные понятия и 

категориальный аппарат корпоративного управления; организационную 

структуру систем корпоративного управления;  
Уметь: осуществлять теоретический анализ основных концепций и 

моделей корпоративного управления и подходов к его определению; 

составлять программу исследования рейтинга корпоративного управления 
и разрабатывать методический инструментарий; анализировать и 

оптимизировать структуру собственности организации. 



 

 

UGA 4503 
 

Управление 

государственными активами 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: TGU1407 Теория 
государственного управления 

2+1+0 

Целью данного курса является обучение студентов в области теории и 
практики управления  государственными активами Казахстана на основе 

теоретического и практического материала, законодательных и правовых 

документов.  
Задачами курса является изучение методологии управления 

государственными активами; изучение международного опыта управления; 

ознакомление с Законами РК, Указами Президента РК и другими 
нормативно-правовыми актами правительства; выявление основных 

закономерностей управления.  

 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: теоретические и методологические основы управления 

государственной собственностью в рыночной экономике; сущность, 
содержание и принципы управления имущественным комплексом 

организаций и предприятий;  

элементы организационных структур по стратегическому управлению 
имущественным комплексом. 

Уметь: анализировать методы оценки собственности;  

разбираться в формировании государственной политики в отношении 
собственности в соответствии с поставленными целями и задачами;  

проводить контроль за эффективностью исполь-зования государственной 

собственности. 

UGPP 4504 

 

Управление 

государственными 

программами и проектами 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: TGU1407 Теория 

государственного управления 
2+1+0 

  Целью данного курса является-понимание основных теоретических 

положений современной теории 

управления государственными программами и проектами, в том числе, 
формирование у студентов высокого уровня профессионального умения 

применять теоретические 

положения к анализу современных процессов, понятийного аппарата для 
последующей инициации, планирования, реализации, опытной 

эксплуатации, завершения проекта и проведения постпроектного 

мониторинга. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормативные правовые документы обеспечивающие 

реализацию государственных программ и проектов; знать методы и 
средства правовой защиты интересов субъектов экономической 

деятельности; 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности. 

IIPRK 4505 
 

Индустриально-

инновационная политика РК 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Mac 2401 
Макроэкономика 

2+1+0 

Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение основных 
категории в области инноваций и индустриализации; ознакомление с 

направлениями государственной инновационной политики в Казахстане; 

получение знаний о месте индустриально - инновационной политики в 
государственной политике в целом. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
Знать:  понятийный аппарат в области инноваций и  индустриализации; 

инновационные процессы в политике государства; планирование 

инновационных процессов в государственной политике; 
Уметь: прогнозировать развитие государственной индустриально-

инновационной политики; оценивать влияние государственной 

инновационной политики на различные сферы жизни общества; ставить 

цели и формулировать задачи, связанные с реализацией государственной 

инновационной политики. 

SEP 4506 
 

Социально-экономическое 

планирование 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: TGU1407 Теория 
государственного управления 

2+1+0 

Целями освоения учебной дисциплины выработать у студентов ряд 
профессиональных и личностных качеств, а именно: 

- понимание студентами различных аспектов и закономерностей 

планирования социально-экономических процессов; 
- понимание студентами различных аспектов и закономерностей 

прогнозирования социально- экономических процессов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
     Знать: актуальных теоретические вопросы дисциплины; иметь 

достаточные теоретические представления об основных понятиях 

планирования 
и прогнозирования социально – экономических процессов; 

Уметь: использовать полученные знания на практике для более глубокого 

понимания и 
изучения специфики планирования и прогнозирования социально – 

экономических процессов. 

 ИОТ2 – Региональное управление 



 

 

OPGUR 4501 
 

Организация предоставления 

государственных услуг в 

регионе 

2 кредита/  5 ECTS 
Пререквизиты: TGU1407 Теория 

государственного управления 

1+1+0 

Основной целью курса является формирование у студента теоретической 
базы и развития практических навыков решения социальных проблем с 

точки зрения формирования условий и повышения качества жизни 

населения.  

В ходе овладения дисциплиной студент также должен продемонстрировать 
знание действующих законодательных актов, нормативных документов, 

касающихся регулирования развития сферы предоставления государст-

венных услуг.   

US 4502 

 
Управление собственностью 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: TGU1407 Теория 
государственного управления 

2+1+0 

Цель изучения дисциплины– дать студентам необходимые знания, умения и 

навыки, в том числе: 

– знания в области теории управления собственностью; 
– умения в области применения методов управления собственностью в 

условиях рыночной экономики; 

Задачи учебной дисциплины: раскрыть особенности государственной и 
частной собственности как объектов управления; рассмотреть структуру 

объектов государственной и частной собственностью а также способы 

управления этими объектами. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: различные подходы к содержанию собственности с позиции объекта 

регулирования; 
-  способы, инструменты, критерии управления собственностью; 

особенности государственного регулиро-вания в распределительных 

отношениях собственности. 
Уметь: применять на практике принципы и методы управления 

собственностью; характеризовать реальные экономические ситуации в 

терминах изучаемых понятий и концепций управления собстве-ностью; 
владеть навыками самостоятельного освоения новыми знаниями в 

области управления собственностью. 

MT 4503 

 
Маркетинг территорий 

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты: Mar 1405 

Маркетинг, MUS3406 Местное 

управление и самоуправление в 
РК. 

2+1+0 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у будущих 

специалистов теоретических знаний в области маркетинга территорий, 
рассмотрении роли территориального маркетинга в сфере государственного 

и местного управления и применение маркетинга  территорий на практике с 

целью повышения эффективности управления территориями. 

Задачи: 
- получить базовые представления о целях и задачах маркетинга 

территорий, роли маркетинга территорий в современном обществе; 
- формулировать и корректировать цели, задачи, видение, соответствующие 

специфике внешней и внутренней среды территории; 

-  получение навыков в области формирования и выбора деловых и 

функциональных стратегий развития территории. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность маркетинга территорий, его цели, задачи, основные 
понятия, концепции, принципы и функции; 

субъекты территориального маркетинга; элементы комплекса маркетинга 

территорий; 
маркетинговую среду территории; 

Уметь: сегментировать территориальные рынки, осуществлять 

позиционирование и дифференциацию территорий; составлять анкеты и 
проводить маркетинговые исследования; 

владеть: приемами и методами проведения маркетинговых исследований в 

сфере территориального маркетинга; основными стратегиями маркетинга 

территорий; 

URT 4504 

 
Управление развитием 

территорий 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: REU3403 

Региональная экономика и 
управление 

2+1+0 

Цель дисциплины - формирование у будущего специалиста в области 

государственного и местного управления глубоких и систематизированных 
знаний и практических навыков в области стратегического планирования и 

территориального планирования.  

Задачи изучения курса:  
Сформировать целостное представление об объекте управления - 

территории;  

ознакомить с основными понятиями и теориями регионального развития;  
рассмотреть сущность идеи устойчивого развития; показать место и 

значение стратегического планирования в системе местного 

государственного управления. 

По окончании изучения учебного курса студент должен  

Знать: сущность, основные концепции и подходы к развитию территории; 
этапы стратегического планирования развития территории; основные 

направления градостроительной деятельности;  

формы и методы финансового контроля;  
Уметь: анализировать и разрабатывать стратегию развития территории; 

самостоятельно анализировать нормативно-правовые документы и 

стратегические планы;  
Владеть навыками проведения анализа процессов стратегического 

управления территорией. 

RZR 4505 

 
Регулирование занятости в 

регионе 

3 кредита/5  ECTS 
Пререквизиты: TGU1407 Теория 

государственного управления, 

REU3403 Региональная 
экономика и управление 

Цель курса: дать студентам знания проблем занятости населения в 

регионах Казахстана, познакомить с существующей нормативно-правовой 

базой регулирования процесса занятости. 
Задача учебного курса: раскрыть особенности проблем занятости в 

регионах; становление и развитие служб занятости, их функционирование и 

сотрудничество с региональными, местными органами власти, 
учреждениями социальной защиты. 

В ходе и результате изучения данного курса студенты должны: 

Знать: базовые понятия, категории и принципы в контексте 

рассматриваемой дисциплины, современную систему организации 
занятости населения в регионах; правовые проблемы признания и 

социальной поддержке безработных граждан в Казахстане; 

Уметь: ориентироваться  в учебной информации и анализировать научную 
и специальную литературу;- дать объяснения, доказательства, убеждения, 



 

 

2+1+0  разрешения конфликтов в сфере социальной работы по вопросам занятости 
населения и ее регулирования; 

Владеть: системой знаний о сущности и особенностях занятости населения 

и ее регулирования; навыками организации самостоятельной работы; 
навыками проведения доступных социальных исследований. 

GCHP 4506 
 

Государственно-частное 

партнерство в РК  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: GB 1406 
Государство и бизнес 

2+1+0 

Курс посвящен изучению  концептуальных вопросов и практики 
государственно-частного партнерства (ГЧП). Рассматриваются 

экономические, правовые и организационные аспекты ГЧП, изучаются 

характеристики инвестиционных проектов на условиях государственно-
частного партнерства в Казахстане.  

Цель курса- сформировать представление о различных аспектах 

взаимодействия государства и бизнеса в проектах государственно-частного 

партнерства; познакомить студентов с  методами оценки эффективности и 

инновационного потенциала  проектов государственно-частного 

партнерства. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: экономическое содержание отношений государственно-частного 

партнерства, а также формы и механизмы ГЧП; 

принципы и основные механизмы ГЧП; мировой опыт реализации проектов 
ГЧП и вклад указанных проектов в инновационное развитие территорий; 

Уметь: ориентироваться в сфере законодательного регулирования 

государственно - частного партнерства в РК;   изучить специфические 

особенности ГЧП в различных отраслях; 

Владеть навыками использования технологии ГЧП для целей 

инновационного развития территориальных систем. 

 



 

 

Cпециальность 5В090900-Логистика (по отраслям) 

Код дисцип 

лины 

Название дисциплины, количество 

кредитов, пререквизиты 

Цель, задачи, краткое содержание курса Компетенции (результаты обучения) 

Обязательный модуль 

8 кредитов 

IK1101 История  Казахстан 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 
2+1+0 

Цель модуля: истории государства и права Республики Казахстан 

направлена на изучение процесса зарождения, становления и развития 

государства и права. Выводы и суждения данной науки основаны на 
анализе точных фактов и реально состоявшихся событий 

государственно-правовой жизни Казахстана. Место и роль науки 

государства и права Казахстана среди других наук определяются тем, 
что она представляет собой реализацию исторического подхода 

исследования государственно-правовых явлений с момента их 

возникновения по сегодняшний день. Она логически воссоздает и 

восстанавливает объективную картину эволюции государственно-

правовых систем, учреждений и институтов, существовавших и 

существующих на территории Республики. Протоказахские 
средневековые государства и их правовые системы фиксировались и 

изучались как зарубежными путешественниками, так и местными 

наблюдателями и составителями династийных историографий.  

Знание: разных сторон жизнедеятельности Казахской орды имеются в 

официальных документах, в различных письменных источниках 

зарубежных и местных наблюдателей, в произведениях народного 
творчества. В период колонизации края Российской империей появились 

многочисленные труды разного характера, описывающие с разной 

степенью достоверности и объективности государственный строй и 
правовые отношения в крае. В условиях советской власти проблемы 

национальной государственности в Казахстане изучались в специальных 

научных учреждениях с классовой и партийной позиций.  

Умение в современных условиях осуществлять изучение истории 

государства и права Республики, опираясь на подытоженный в этом 

направлении научно-исследовательский опыт и знание в целях 
воссоздания объективной картины истории государства и права страны. 

POK(R)Ya1102 Профессионально-ориентированный 
казахский (русский) язык 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 
0+3+0 

Цель модуля: расширение лексического минимума 
общеупотребительных слов и словосочетаний, 

овладения грамматическими формами и конструкциями на уровне их 

употребления в речи. Овладение лексическим и терминологическим 
минимумом по специальности. Построение различных типов речевой 

деятельности: беседа, описание, информирование. Грамматические 
формы и конструкции в коммуникативном, функциональном аспектах. 

Репродуцирование адаптированных и продуцирование несложных 

прагматических текстов, диалогических и монологических, в устной и 
письменной форме, на темы, актуальные для социально-бытовой и 

профессиональной сфер, по разным видам речевой деятельности: 

говорению, аудированию, чтению, письму. 

Знание: развитие учебно-профессиональной речи: а) выработка умений и 
навыков чтения, слушания, конспектирования литературы по 

специальности; б) составление различного рода научно-учебных текстов, 

близких к текстам учебников и лекций, диалогов и монологов на учебно-
профессиональные темы; в) интенсивное обучение основным 

функционально-смысловым типам высказываний: монологу-описанию, 
монологу-повествованию, монологу- рассуждению, диалогу-беседе, 

диалогу- дискуссии. Профессиональный казахский (русский) язык  

Умение развивать научно-профессиональную речь: активное, 
обобщенное, объемное формирование навыков и умений в области 

научно-профессиональной речи. 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 
иностранный язык  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 
0+2+1 

Цель модуля: фонетического, орфографического, лексического, 
грамматического норм изучаемого иностранного языка. Фонетика: 

произносительные и ритмико-интонационные 

особенности иностранного языка, рецепция и репродукция звуковой 
системы речи. Орфография: звукобуквенная система языка, основные 

орфографические правила. Лексика: словообразовательные модели; 

лексический минимум объемом в 2500 единиц базового языка, а также 
терминов, соответствующих профилю специальности; дифференциация 

Лексики по сферам применения. 

Знание: основных частей речи – имя существительное, прилагательное, 
наречие, глагол, артикль, местоимение, предлог; структура простого и 

сложного предложения; основные модели словообразования. Чтение: 

формирование навыков ознакомительного, поискового, изучающего и 
просмотрового чтения. Говорение: навыки диалогической и 

монологической речи в пределах изучаемых тем. Письмо: развитие 

навыков последовательного изложения мыслей, рассуждений, а также 
информации при написании сочинений и писем личного и делового 

характера.  

Умение переводить тексты по специальности с иностранного языка на 
родной в соответствии с языковыми нормами. Аудирование: восприятие 

на слух сообщений бытового, информационного и профессионального 

характера 

3.1Естественнонаучный (STEM) модуль 

IT1301 Математика в экономике 

3 кредита/ 5 ECTS 
Цель преподавания математических дисциплин в вузе для студентов 
экономических специальностей – ознакомить студентов с основами 

В результате  освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: место и роль математики в современном мире, мировой культуре и 



 

 

Пререквизиты: нет 
2+1+0 

математического аппарата необходимого для решения теоретических и 
практических задач экономики; привить студентам умение 

самостоятельно изучать учебную литературу по математике и ее 

приложениям; развить логическое и алгоритмическое мышление; 
повысить общий уровень математической культуры; выработать навыки 

математического исследования прикладных вопросов и умение 

перевести экономическую задачу на математический язык. 
Целью освоения дисциплины является формирование математических 

знаний, умений и навыков, реализующих одну из основных идей 

подготовки бакалавров менеджмента- идею математического 
моделирования экономического процесса с целью его исследования и 

управления . 

 

истории; 
математическую   символику  для  выражения   количественных  и  

качественных  отношений  

между элементами математических моделей;  
уметь: использовать основные понятия и методы аналитической 

геометрии, линейной алгебры, математического анализа и теории 

вероятностей при математическом моделировании организационно-
управленческих задач и бизнес-процессов в области профессиональной 

деятельности; 

владеть: основами методики построения математических моделей 
линейных экономических процессов; навыками применения аппарата 

линейной алгебры, математического анализа и теории вероятностей для 

исследования экономико-математических моделей задач управления. 
 

3.2Базовые профессиональные модули 

МОДУЛЬ 1 Введение в экономику 

PE 1402 Принципы экономики 

3 кредита/ 5  ECTS 
Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель курса – научить студента разбираться во всех тонкостях 

современной экономической жизни, получить правильное представление 
о глубинной сути наблюдаемых социально- 

экономических явлений. 

В содержание курса входит изучение всех процессов, образующих 
воспроизводственный цикл современных экономических отношений 

- обладание первичными навыками экономического анализа 

- способность анализировать процессы, ситуации, явления и проблемы в 
современной экономике 

Модуль 8.   Управление информационными и материальными потоками в логистической системе 

OKT 1407 Общий курс транспорта 

3кредита / 5 ECTS   

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 Представлены вопросы, освещающие роль и место транспорта в 

экономике страны, специфику транспорта, системный характер 

транспорта, взаимосвязи пространства и времени, а также затраты на 

перемещение предметов перевозок. Особое внимание уделено 

формированию систем отдельных видов транспорта, транспортным 

системам региона, системам доставки грузов, транспортно-
технологическим и транспортно-производственным системам единой 

транспортной системы и транспортного комплекса страны, 

транспортным сооружениям, защите окружающей среды, надежности и 
безопасности транспортных систем.  

При изучении дисциплины "Общий курс транспорта", являющейся 

информационно-базовой для ряда специальных дисциплин учебного 

плана подготовки экономистов-менеджеров автомобильного транспорта.- 

обладание первичными навыками экономического анализа 

- способность анализировать процессы, ситуации, явления и проблемы в 

современной экономике; 
- ориентироваться в экономической жизни общества, пользоваться 

различными методами экономического анализа, самостоятельно 

анализировать факты и делать верные выводы.  
- навыки: понятиями экономических школ, экономической ситуацией на 

рынке, тенденцией развития экономики в современных условиях. 

Mic1401 Микроэкономика 

2 кредита/ 3 ECTS 
Пререквизиты:  нет 

1+1+0 

Основная цель микроэкономики состоит в  получении студентами 

знаний, необходимых для понимания механизма функционирования 
экономики на уровне домохозяйств, фирм, отраслей, а также анализа 

последствий  проводимой государственной политики. 

Задачи дисциплины - овладения студентами теоретическими знаниями 
и умением применять их к практическим проблемам  в экономике. 

- Понимание закономерностей экономического развития, основных 

принципов организации современной экономической жизни на 
микроуровне;  

- обладание первичными навыками экономического анализа, способность 

анализировать процессы, ситуации, явления и проблемы в современной 
экономике. 

Модуль 2. Менеджмент и маркетинг 

Men 1404 Менеджмент 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  1402 Принципы 

экономики 
2+1+0 

Цель курса - раскрывать содержание управления, формирует 
комплекс знаний об управлении. 

Задача курса - вырабатывать конкретные навыки 

осуществления различных видов управленческой деятельности, анализа 
систем управления и проектирования. 

- способность использовать основные положения различных школ 
управления в профессиональной деятельности; 

- будут иметь знания и понимание особенностей осуществления 

маркетингового управления деятельностью предприятия, включающего 
вопросы планирования, организации, мотивации и контроля 



 

 

производственного, коммерческого и финансового процессов;   

Mar 1405 Маркетинг 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: 1402  Принципы 
экономики 

2+1+0 

Дисциплина изучает современные концепции и виды 

маркетинговой деятельности компании в условиях усиления 

конкуренции, определяет сферу профессиональной ответственности 
маркетолога. Представляется механизм постановки целей маркетинга и 

их реализации с использованием маркетинговых технологий и 

инструментов, обеспечивающих достижение долгосрочных целей 
развития компании. Особое внимание уделяется принятию маркетинговых 

решений, связанных с сегментированием, позиционированием, 

продвижением производимых продуктов, управлением ассортиментом и 
ценой. 

Цель курса - изучение теоретических основ маркетинга и 

овладение категориями, понятиями, практическими навыками по 
применению элементов и принципов маркетинга в деятельности фирм и 

компании. 

- будут иметь знания и понимание определения эффективности 

маркетингового планирования и контроллинга на предприятии, а также 

экономической оценки маркетинговых решений. 
- уметь: производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные 

маркетинговых исследований, представлять результаты 

исследовательской и аналитической работы перед профессиональной и 
массовой аудиториями;  

- владеть: способностью использования методик маркетинговых 

исследований на практике, навыками получения информации по 
маркетинговой тематике из различных типов источников, включая 

Интернет и зарубежную литературу. 

 

Модуль 2. Менеджмент и маркетинг 

Log1414 Логистика  

 3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  1405 Маркетинг. 
2+1+0 

Целью преподавания учебной дисциплины является изучение 

сущности и содержания логистики как науки, ее функций, а также 

концептуального использования в практической деятельности. 
 Задачи дисциплины: 

- оценить место и роль логистики в современной экономике; 

- ознакомиться с основными понятиями, задачами, принципами, 
показателями и основными категориями; 

- приобрести навыки анализа логистических систем, моделирования их 

составляющих и связей между субъектами рынка, а также оценки 
экономической эффективности использования принципов логистики. 

- обеспечивает знание теоретической основы организации логистических 

систем,  

- формулировать требования к информационным системам, 
обеспечивающим товародвижение, - владеть методами оптимизации 

логистических систем, выбора логистических посредников. 

Модуль 9.   Экспортно-импортные операции в логистических системах. 

SAO 1423 Системный анализ отрасли 

3 кредита / 5 ECTS 
Пререквизиты:  1402 Принципы 

экономики,  1414 Логистика  

2+1+0 

 

Дисциплина «Основы системного анализа» входит в цикл 

естественнонаучных дисциплин специальности «Маркетинг», включена 
в курс подготовки специалистов – экономистов на основании специфики 

их профессиональной деятельности, отраженной в ГОС ВПО: экономист 
должен быть подготовлен к исследовательской деятельности. 

 

В качестве средства исследования систем управления социо-
технических и естественных объектов используется математическое 

моделирование, формальные и имитационные математические модели 

 
 

Для достижения указанных целей студент должен: 

 
- знать теоретические системные основы для формализации 

экономических проблемных ситуаций, составления и записи модели; 
 

- уметь использовать для анализа и решения модели и интерпретации 

результата, принципы системного подхода, соответствующие методы 
измерений и оценки информационных ресурсов в конкретной предметной 

области. 

 
Задачей курса является усвоение студентами основ методологии 

системного подхода к постановке, анализу и решению проблем, 

приобретение навыков выделения главных, в т.ч. управляемых и 
неуправляемых, внутренних и внешних и пр. факторов, определяющих ту 

или иную ситуацию, постановки и записи модели данной ситуации, 

алгоритмизации решения, оптимизации по какому-либо критерию и 
интерпретации полученного решения. 

ETS 1424 Единая транспортная система 

3 кредита / 5 ECTS  

Данная дисциплина призвана ознакомить студентов с одной из 

максимальных транспортных систем - Единой транспортной системой 

 Владеть: 

- методиками решения задач, связанных с расчетом мощности, емкости и 



 

 

Пререквизиты:   1421  Общий курс 
транспорта 

2+1+0 

России, основными технико-эксплуатационными характеристиками и 
перспективами развития различных видов транспорта, а также 

комплексом технических средств, обеспечивающих взаимодействие 

видов транспорта. 

линейных размеров и потребного количества устройств технического 
оснащения в пунктах взаимодействия железнодорожного и других видов 

транспорта; 

 
- основными методами расчета пропускной и перерабатывающей 

способности транспортных систем; 

 
- основными методами расчета эксплуатационных показателей работы 

различных видов транспорта.  

PMK2201 Психология межличностной 
коммуникации 

2 кредит/3 ECTS  

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

Цель модуля: межличностная коммуникация — это неформальное 
взаимодействие, которое происходит один на один или в малых группах. 

В процессе межличностной коммуникации мы разговариваем, слушаем, 

отвечаем, делимся своими чувствами и формируем отношения. 

Знание: анализ межличностной коммуникации — это анализ того, при 
каких условиях и с помощью каких средств представления, идеи, знания, 

настроения, т.е. субъективный опыт одного субъекта может быть 

перемещен и более или менее точно истолкован другим. Задачей 
исследования тем самым становится выявление и описание различных 

предпосылок и условий успешной (или, напротив, неуспешной, 

затрудненной) коммуникации. 

TPP2202 Теоретическая и прикладная 
политология  

2 кредит/3 ECTS  

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

Цель модуля: изучать сущность политики, еѐ природу, значение 
политики для личности и общества, между классами, нациями и 

государствами; между личности, обществом и государством. 

Теоретическая политология выявляет и исследует ряд закономерностей: 
а) закономерности возникновения, функционирования и развития 

политических интересов социальных субъектов, их взаимодействия с 

экономическими и другими социальными интересами; 
б) закономерности возникновения, функционирования и изменения 

характера и содержания политической власти и государства;  

в) закономерности функционирования и развития политической 
деятельности, политических отношений, политических процессов; 

г) способы познания политических 

явлений, соотношение в них рационального (сознательного) и 

пропорционального (бессознательного). 

Знание: частных политических проблем, анализировать 
складывающуюся в обществе в данный конкретный момент 

политическую ситуацию, способствует конструктивному решению 

актуальных практических задач политической жизни общества, 
вырабатывает и предлагает практические советы и рекомендации 

участникам политических событий в решении текущих политических 

проблем и конфликтов. 
Научный анализ и выработка практических рекомендаций 

осуществляются прикладной политологией в сферах: 

- регулирования политических конфликтов и достижения необходимого 
социального консенсуса (согласия); 

- организации и проведения избирательных компаний; 

- формирования общественного мнения и использования СМИ. 

ELSU2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредит/3 ECTS  
Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: индивидуальный успех в социальном пространстве. 

Причем скромный довесок «в социальном пространстве» предполагает, 
что проблемы успеха и успешности не будут, да и не могут 

рассматриваться изолированно от других сюжетов социальной этики, 

связанных с понятиями справедливости, свободы, общественной 
безопасности, экономической эффективности и т.д.  

 

Знание: создать общественную систему, где каждому будут максимально 

доступны ситуации переживания успеха и где успехи индивидов и групп 
будут прямо способствовать общему благу.  

KR2204 Культура и религия  
2 кредит/3 ECTS  

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: достижение в анализе религии таких наук как история, 
социология, психология, философия, филология, антропология и др. 

Знание: выбрать ту область для исследований, которая Вам более по 
душе – от ритуалов африканских племен до проблем современного 

общества. Все зависит от Ваших личных предпочтений при соблюдении 

одного условия – основным предметом вашего интереса должна быть 
религия. 

OPS2205 Общая и прикладная социология 

2 кредит/3 ECTS  

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

Цель модуля: изучение основных этапов становления и развития 

социологии (предыстория и социально-философские предпосылки). 

История социологии: классические и современные социологические 
теории. Общество, социальные институты и взаимодействия. 

Социальные группы и общности.  

Знание: Глобальных проблем социальной жизни и общечеловеческие 

ценности. Теории среднего уровня (социология коммуникаций, 

социология образования, социология молодежи, экономическая 
социология, социология религии и др.). Социальные конфликты и логика 

их разрешения. Методология и методы социологического исследования.  

Умение разрабатывать программы социологического исследования. 



 

 

Методы сбора социологической информации. Анализ и техника 
обработки эмпирических социологических исследований. 

BZhCh2206 Безопасность жизнедеятельности 

человека 
2 кредит/3 ECTS  

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение ззаконодательных и правовых актов в области 

безопасности жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и 
функционирования гражданской обороны (ГО) в РК. Классификация 

опасных и вредных факторов. Радиационная опасность. Защита от 

ионизирующих излучений. Химическая опасность. Приборы 
радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля. 

Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.  

 

Знание: защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного и техногенного происхождения. Классификация 
чрезвычайных ситуаций различного характера. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Владение основными принципами и способами защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Оказание 

доврачебной помощи при чрезвычайных ситуациях. Организация 

мероприятий по эвакуации населения. Защита от оружия массового 
поражения. Организационно-практические меры безопасности при 

землетрясениях. Защита населения при стихийных бедствиях, пожарах, 

авариях и взрывах на производственных объектах.  
Умение использовать основы организации и проведения аварийно-

спасательных работ. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Психологические аспекты чрезвычайных ситуаций. 

EUR2207 Экология и устойчивое развитие 
2 кредит/3 ECTS  

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение место и роли экологии в решении современных 
экономических и политических проблем. Аутэкология: экологические 

факторы, зоны оптимума и минимума. Демэкология: характеристики 

популяции, флуктуации и регуляция численности популяции. 
Синэкология: типы взаимодействия в сообществах, трофическая 

структура сообщества и экологические пирамиды. Функции экосистем: 

энергетический обмен и круговорот веществ, целостность и 
устойчивость экосистем, экологические сукцессии.  

Знание: понятиями о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. Типы 
наземных и водных экосистем. Учение о биосфере и ноосфере. Живое 

вещество биосферы и его функции. 

Умение использовать природные ресурсы и рациональное 
природопользование. Охрана природы и экологические проблемы 

современности. Проблемы экоразвития. 

KP2208 Казахстанское право 

2 кредит/3 ECTS  
Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение основных понятий и категории государства и 

права. Правовые отношения. Правомерное поведение и правонарушение. 
Юридическая ответственность. Основы конституционного права 

Республики Казахстан. Основы административного права Республики 

Казахстан. Основы гражданского права Республики Казахстан. Основы 
семейного права Республики Казахстан. Основы организации и 

деятельности правоохранительных органов.  

Знание: основых финансовых прав Республики Казахстан. Основы 

налогового права Республики Казахстан. Основы трудового права 
Республики Казахстан. Основы уголовного права Республики Казахстан. 

Основы экологического права Республики Казахстан.  

Умение владеть основными земельными правами Республики Казахстан. 
Основыми уголовно-процессуальными и гражданско-процессуальными 

правами. Основыми международными правами. 

МОДУЛЬ 6. Введение в экономику 

Mac 2401 Макроэкономика 

2 кредита/  3 ECTS 

Пререквизиты:  Mik 1402 
Микроэкономика, 

PE 1401 Принципы экономики 

1+1+0 

Цель курса - дает понимание внутреннего устройства и 

закономерностей функционирования современной экономики как 

единой, целостной и динамично изменяющейся системы.  
Задачи курса – дать студентам глубокое понимание сути 

макроэкономических процессов, таких как экономический рост, 

занятость, инфляция, валютный курс, платежный баланс, внешний долг 
и другие и путей их регулирования для достижения нужных обществу 

результатов. 

- Понимание закономерностей экономического развития, основных 

принципов организации современной экономической жизни на 

макроуровне;  
- обладание первичными навыками экономического анализа, способность 

анализировать процессы, ситуации, явления и проблемы в современной 

экономике. 

Модуль 3. Финансы и кредит 

Fin 2402 Финансы 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты:  PE 1401 Принципы 

экономики 

2+1+0 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

студентов твѐрдых знаний о понятии и особенностях работы финансовой 
системы, ознакомление с теорией и организацией государственных 

финансов, финансов предприятий различных форм собственности, а 

также с 
особенностями функционирования финансовых рынков. 

- особенности организации  финансов предприятий различных форм 

собственности и хозяйствования, уметь оценивать финансовое положение 
корпорации, разрабатывать  финансовые планы и прогнозы, иметь навыки 

принятия правильных финансовых решений в условиях посткризисного  

периода экономики в различных сферах функционирования корпораций. 



 

 

Задачи дисциплины: 

- овладеть разносторонними знаниями в области теории финансов 

стран с развитой рыночной экономикой и России; 

- изучить основы практической организации финансов; 
- приобрести умения применять полученные знания и навыки в практике 

финансовой работы. 

 Модуль 4. Учет и аудит 

BU  2404 Бухгалтерский учет 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: Mar 1405 
1+1+0 

Целями дисциплины являются приобретение теоретических 

знаний и практических навыков проведения аудита хозяйствующих 

субъектов как независимого контроля правильности организации 
ведения бухгалтерского учѐта, организации и функционирования 

системы внутреннего контроля. 

Задачи дисциплины: 

- изучение методологии организации и ведения бухгалтерского учета 

- изучение нормативного регулирования бухгалтерского учета 
- ознакомление с международной системой учета 

- ознакомление с системой управления организацией, правами и 

обязанностями главного бухгалтера 
- изучение учетной политики по различным аспектам бухгалтерского 

учета 

- изучение бухгалтерского учета внеоборотных активов  

- уметь диагностировать, прогнозировать и управлять  денежными 

средствами, 

-  анализировать процесс управления финансами предприятий и 
коммерческих организаций, 

-  формировать оптимальные соотношения финансовых ресурсов и их 

источников формирования и размещения. 

  3.4. Междисциплинарный модуль 

PP 2601 Предпринимательское право 

2 кредит / 3 ECTS  
Пререквизиты:  PE 1401 Принципы 

экономики 

1+1+0 

Цель дисциплины — является ориентация студентов на 

системное, комплексное изучение основных тем дисциплины, 
законодательства РК, регулирующего предпринимательскую 

деятельность, а также формирование умений правильного применения 

основных юридических понятий и институтов  предпринимательского 

права в практической работе. 

Задачи  дисциплины: 
ознакомление с основами понятий государства в области малого и 
среднего предпринимательства, формами и методами ее реализации, 

содержанием и организацией предпринимательской деятельности; 

понятием, системой предпринимательского права и содержанием 
основных его разделов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные нормативные правовые документы и уметь правильно и 
полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; условия и порядок осуществления 

профессиональной деятельности на основе развитого правосознания. 

Soz 2602 Социология 

2 кредит / 3 ECTS  
Пререквизиты: нет 

1+1+0  

      Целью учебного курса является обеспечение социально-

политической подготовки высококвалифицированного специалиста на 
основе современной мировой и отечественной социально-политической 

мысли, освоения социально-политических знаний; формирования 

мировоззрения, социально-политической культуры и профессиональной 
компетентности студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и категории социологии; проблемы социальных 
исследований;  тенденции и закономерности социально-политического 

развития; 

Уметь:  анализировать специфику социологии личности и общества; 
ориентироваться в социальных процессах и институтах;   разбираться в 

глобальных проблемах общественного развития. 

  

IP 2603 Инновационное предпринимательство 

(по отраслям) 
2 кредит / 3 ECTS  

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

необходимых навыков и компетенций для успешной работы в области 
предпринимательства в производственной сфере, осуществления 

инновационной деятельности в условиях рынка, управления рисковыми 

инвестициями в материальное производство.  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: современные тенденции и разновидности экономического 
развития;  

уметь: оценивать экономическое положение хозяйствующего субъекта на 

рынке и выбирать стратегию и тактику инновационного поведения, 



 

 

 позволяющего получить и сохранить конкурентные преимущества;  

IP 2604 Интеллектуальное  право 

2 кредит / 3 ECTS  
Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Целями изучения данного курса являются формирование у 

слушателей на основании законодательства РК и иных нормативных 
правовых актов, международных договоров, судебной и 

административной практики представления об интеллектуальных правах 

гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридического лица, предприятия, индивидуализации продукции, 

выполняемых работ или услуг  

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь раскрыть признаки изобретения, полезной модели, 
промышленного образца и других объектов интеллектуальных прав, 

объяснить различия между объектами авторского права и объектами 

патентного права.  

ME 2605 Мировая экономика 
2 кредит / 3 ECTS  

Пререквизиты: Mar 1405 Маркетинг 

1+1+0 

Целью дисциплины является формирование у студентов 
представления о развитии мировой экономической системы как 

совокупности взаимодействующих институтов под воздействием 

эндогенных и экзогенных факторов.   

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать основные тенденции развития современного мирового хозяйства; 

уметь ориентироваться в мировой валютно-финансовой системе, 

валютно-финансовых отношениях; иметь навыки применения 
результатов новейших исследований и публикации в ведущих  

профессиональных журналах, посвященных вопросам развития мирового 
хозяйства. 

 

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредит / 3 ECTS 
Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучить науку философию, как феномен культуры. 

Философия, еѐ предмет и функции. Философия в культурно-
историческом контексте. Исторические типы философствования в 

контексте культуры Древнеиндийская философия как феномен 

восточной культуры. Древнекитайская философия в период расцвета 
китайской культуры. Философия в античной культуре.  

Знание: феноменом философии в средневековой культуре. Арабо-

мусульманская философия в контексте исламской культуры Феномен 
философии и религии в западноевропейской средневековой культуре. 

Философия в культуре Ренессанса и Реформации. Западно-европейская 

философия в культуре Нового Времени.  
Русская философия как 

феномен российской культуры Х1Х – ХХ в.в. Феномен философии в 

казахской культуре 
Советская Философия в культуре ХХ в. Западная философия в контексте 

культуры ХХ в. 

канун ХХ1 в. Философия бытия. Философская антропология. Социальная 
философия. 

Философия культуры. Философия любви. Философия религии. 

Философия истории 
Философия политики. Философия образования. 

Умение использовать проблемы теории диалектики. Эпистемология. 

Философия глобальных проблем. 

ITPZ 2301 

Информационные технологии для  

профессиональных целей 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Цель курса – формировать у студентов знания и умения в 

области информационных технологий, необходимые для 

профессиональной деятельности. 
Основные задачи курса:  дать представление о роли 

информационных технологий в современном мире;  заложить навыки 

соблюдения правил техники безопасности и гигиенические требования 
при работе на ПК;  показать  совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных  для получения информации нового 

качества;  
привить навыки работы с современными программами, сервисами и 

информационными ресурсами, необходимыми в профессиональной 

деятельности; ознакомить с особенностями профессионального общения 
с использованием современных средств коммуникаций. 

Знать: о роли электронных коммуникаций в профессиональной 

деятельности;порядок ввода и редактирования информации в системе 

автоматизации; 
Уметь: пользоваться программным обеспечением для решения 

профессиональных задач;использовать сервисы и информационные 

ресурсы сети Интернет в профессиональной деятельности;  использовать 
современные методы для введения, обработки данных;  

Владеть:приемами и методами подготовки текстового, табличного и 

графического материала;  приемами оформления иллюстраций;методами 
визуальной демонстрации результатов работы. 

 



 

 

Модуль 2. Менеджмент и маркетинг 

GB 1406 Государство и бизнес 

3 кредита  /5 ECTS 

Пререквизиты: PE 1402 Принципы 
экономики, 2+1+0 

Основная цель преподавания курса заключается в том, чтобы 

выпускник обладал достаточным уровнем знаний по проблемам 

взаимоотношений государства с бизнесом и на этой основе умел 
выбрать наиболее эффективные методы и средства решения задач по 

совершенствованию этих отношений. 

Характер и сложность этих задач во многом зависят от 
направленности экономической политики государства на тот или иной 

период и определения методов ее осуществления в условиях 

многоукладной экономики. 

- способность использовать основные положения различных школ 

управления в профессиональной деятельности; 

- знать: 
- Роль государства в решении проблем экономического роста и в 

становлении гражданского общества; 

- Условия развития бизнеса в различных секторах экономики 
- Законы РК, регулирующие административно-организационные основы 

развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса 

- Критерии эффективности управления 
- Организационно-правовые основы государственного 

предпринимательства и его роль в рыночной экономике. 

  

Модуль 3. Финансы и кредит 

NN 2403 Налоги и налогообложение 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты:  Fin 2407 Финансы  
2+1+0 

Цель учебной дисциплины: дать студентам базовые теоретические 

знания в области налогов и налогообложения, необходимые для 

понимания тенденций развития современной налоговой системы 
Казахстана, актуальных проблем исчисления налогов в РК, а также 

сформировать практические навыки по исчислению налогов и сборов, 

взимаемых в Казахстане. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать систему знаний студентов в области общей теории 

налогов; 
- обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и 

направления налоговой политики Казахстана; 

- научить студентов исчислять налоговые платежи. 

- Знать основы современной теории налогов и налогообложения, 

закономерности развития налоговой системы Казахстана, основные 

направления налоговой политики Казахстана права, обязанности 
налогоплательщиков и налоговых органов; 

-Ответственность налогоплатель-щиков за нарушения налогового за-

конодательства; 
- механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее 

время налогов и сборов в Казахстане. 

 

Модуль 4. Учет и аудит 

Aud2405 Аудит 

2 кредита/ 3ECTS 

Пререквизиты: BU 2409  

Бухгалтерский учет 
1+1+0 

Целями освоения дисциплины являются: научить студентов 
основным концепциям аудита, теоретическим основам аудита, общей 

технологии аудиторских проверок, взаимосвязи бухгалтерского учета и 

аудита. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть отличие аудита от других форм контроля 

- ответить вопросы организации аудиторской деятельности, аудиторской 
проверки 

- освоение методики аудиторской проверки; 

- приобретение навыков аудиторской проверки. 

- Приобретение знаний, понимания, и аналитических 
навыков/способностей, способствующих в 

дальнейшем занимать должность управленца в организации, а именно, 

планировать, осуществлять и 
контролировать деятельность организации 

- знать характер и содержание работы аудитора в процессе подготовки, 

проведения и оформления аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятель- 

ности промышленного предприятия разных организационно-правовых 

форм, предусмотренных действующим законодательством; 
- 

 



 

 

OEA 2406 Основы экономического анализа 
2 кредита  /3 ECTS 

Пререквизиты:  PE 1402 Принципы 

экономики  
1+1+0 

Цель преподавания курса состоит в том, чтобы будущие 
специалисты овладели теоретическими основами и практическими 

навыками экономического анализа деятельности предприятия. 

Основная задача данного курса состоит в том, чтобы дать обзор 
способов и приемов, методов и методик проведения аналитических 

процедур, обосновывающих некоторое управленческое решение. 

Студент должен знать: 
-сущность экономических явлений и процессов в их взаимосвязи; 

- содержание информационной базы для экономического анализа; 

-собенности метода экономического анализа; 
- методику проведения экономического анализа; 

-способы и приемы экономического анализа; 

-сущность и особенности применения различных методик. 
 

Модуль 5. Количественные оценки в экономике 

Sta2406 

Статистика 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: ME 1301  Математика 
в экономике  

2+1+0 

Цель курса - понимание статистической методологии: общих 

принципов, методов сбора, обработки, 

контроля, анализа, прогнозирования статистической информации для 
принятия решений на уровне 

предприятий и на уровне государственного, регионального управления 

Задачи дисциплины: 

-сформировать современное представление о важности статистических 

методов изучения в общественной жизни; 

-сформировать специфический понятийный аппарат; 
-изложить классификацию статистических величин, их значение и 

применение. 

- Понимать и уметь анализировать в общих чертах основные 

экономические и программы в Республике Казахстан и за ее пределами;  

- знать и выполнять требования современного законодательства; 
-ориентироваться в окружающем мире, в  социально-экономических 

процессах, происходящих в Казахстане и за его пределами 

Модуль 5. Количественные оценки в экономике 

Eco 3402 

Эконометрика  

2 кредита/ 3ECTS 

Пререквизиты: Sta 2413 Статистика, 

Aud 2410 Аудит 
1+0+1 

Цель курса - обеспечить подготовку специалистов высшей 

квалификации, способных глубоко разбираться в вопросах экономики, 
финансов, страхования, налогов и налогообложения, рынка ценных 

бумаг, ценообразования, инвестиционной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

— расширение и углубление теоретических знаний о качественных 

особенностях экономических и социальных систем, количественных 

взаимосвязях и закономерностях их развития; 
— овладение методологией и методикой построения и применения 

эконометрических моделей как для анализа состояния, так и для оценки 

закономерностей развития указанных систем; 
— изучение наиболее типичных моделей и получение навыков 

практической работы с ними. 

- Понимать и уметь анализировать в общих чертах основные 

экономические программы в Республике Казахстан и за ее пределами;  
- знать и выполнять требования современного законодательства; 

-ориентироваться в окружающем мире, в  социально-экономических 

процессах, происходящих в Казахстане и за его пределами 

Модуль 6.  Логистика как процесс управления материальными и информационными потоками в системах. 

TL 3402 Транспортная логистика 
3 кредита/ 5ECTS 

 

Пререквизиты:     OKT 1421 Общий 

курс транспорта 

2+1+0 

Цель курса: сформировать у студента систематизированные знания о 
методах системной рационализации управления высокоэффективными 

организационными системами или их частями, исходя из анализа и 

сущности каждого логистического потока. 

Задачи курса:  
-Дать в доступной форме следующие научные знания: 

об основных проблемах теории и методологии логистики; 
-основных принципах и функциях построения логистических систем; 

-определение свойств, стратегических и тактических целях применения 

основных логистических концепций 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
-студент, изучивший данный курс должен иметь целостное представление 

о логистике как уникальной отрасли экономики и человеческой 

деятельности; 

-студент должен знать о специфике формирования условий по интеграции 

и координации деятельности промышленных, торговых, складских, 

транспортно-экспедиторских компаний на основе эффективного 
управления информационными ресурсами логистики 



 

 

PL 3403 Производственная логистика 
3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: Log  1414 Логистика  

2+1+0 
 

Целью курса является овладение слушателями теоретических знаний и 
методических навыков исследования, разработки и практической 

реализации производственной логистики на предприятии (фирме) в 

условиях высокой динамики хозяйственной среды. 
Задачи курса: 

изучить методологию, цели, задачи и особенности логистического 

управления в производстве товаров и оказания услуг в условиях 
современного рынка и интернационализации производства; 

-освоить методы логистического управления в составе организации 

производства товаров и оказания услуг; 
-изучить методы логистического управления в сфере производства; 

-изучить современные формы и системы логистического менеджмента в 

области логистических процессов на предприятиях; 
-изучить методы логистического менеджмента в производства; 

 

В результате изучения курса слушатель должен знать и уметь: 
 

-сформулировать цели, задачи и функции логистики на производстве, 

разработать стратегию развития логистики с учетом технологии и 
организации производства, внешней среды и внутреннего положения 

фирмы; 

-провести анализ логистики производства предприятия и еѐ внешней 
среды и количественно оценить различные варианты еѐ развития; 

-организовать разработку и управление реализацией стратегии 

производственной логистики, обеспечивающей конкурентоспособность 
фирмы на длительную перспективу. 

 

Модуль 8.   Управление информационными и материальными потоками в логистической системе 

IL 3404 Информационная логистика 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты: Log  1414 Логистика  

2+1+0 

  
  

 

Цель преподавания дисциплины «Информационная логистика» 

состоит ознакомление студентов с теоретическими и 

методологическими основами информационной логистики как 

современного направления бизнес-деятельности; формирования 

знаний в области управления движением потоков информации в 

бизнес-системах разного уровня, воспитания навыков 

информационного взаимодействия в цепях поставок издательской 

продукции на ее пути от производителя к потребителю. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
-объект, предмет, основные понятия информационной логистики; 

-принципы информационного обеспечения взаимодействия с 

поставщиками; 
-перспективные тенденции развития информационной логистики; 

-логистическую постановку проблем управления движением 

информационных потоков; 
-основные методы и этапы ведения переговоров; 

-направления совершенствования информационного обеспечения цепей 

поставок издательской продукции; 

-особенности информационной логистики электронных изданий. 

 

Студент должен уметь: 
-использовать методы информационной логистики для 

совершенствования управления движением издательской продукции 

;-применять компьютерные технологии для совершенствования 
логистической деятельности издательства и предприятия 

книгорспространения; 

-применять концепции логистики при разработке предложений по 
улучшению движения информационных потоков; 

-анализировать путь движения информационного потока; 

-находить способы снижения издержек на получение, обработку и 
доставку логистической информации; 

-применять электронные форматы передачи информации в цепи поставок 

издательской продукции;-применять методы формирования, поддержания 
и использования клиентской базы данных. 

RL 3405 Распределительная логистика 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты: Log  1414 Логистика  

2+1+0 

  
 

Цель преподавания дисциплины « Распределительная логистика» 

состоит ознакомление студентов с теоретическими и 

методологическими основами Распределительной логистики как 

современного направления бизнес-деятельности; формирования 

знаний в области управления движением потоков информации в 

бизнес-системах разного уровня, воспитания навыков 

информационного взаимодействия в цепях поставок издательской 

продукции на ее пути от производителя к потребителю. 

 

 ИОТ 1 – Специализация «Логистика в экономике » 



 

 

KS 3505 
 

Конкурентная стратегия 
3 кредита/  5    ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: обучение бакалавров теоретическим и практическим 
основам конкурентной стратегии 

Задачи:  знакомство с теоретическими основами конкурентной 

стратегии; развитие практических навыков управления материальными, 
информационными потоками; овладение инструментарием 

конкурентной стратегии; формирование навыков эффективной 

организации конкурентной стратегии. 

Результаты обучения по дисциплине: студенты будут уметь 
определять необходимые методы исследования возникшей проблемы; 

опре-делять наиболее эффективные методы применения конкурент-ной 

стратегии.; разрабатывать распределительные стратегии на глобальном 
уровне; строить глобальные конкурентной стратегии транснациональных 

корпораций. 

Zen3507 
 

Ценообразование  
3 кредита/  5   ECTS 

Пререквизиты: BU 2409 

Бухгалтерский учет  
2+1+0 

Цель: сформированными по законам рыночной экономики на 
основе соблюдения механизма принятия оптимальных решений и 

структура состава элементов цен в соответствии с существующими 

законами Республики Казахстан. 
Задачи: В соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; дать студентам знания по разным методам формирования 

цен, ценовой политике и стратегии предприятий и организаций, 
существующим в рыночной экономике; научить студентов методам 

отслеживания динамики цен в рыночной среде, организации честной 

ценовой конкуренции и способам отслеживания границ вмешательства 
государства в механизм ценообразования; дать студентам знания по 

способам выявления специфики ценообразования в разных отраслях и 

сферах хозяйственной деятельности; сформировать у студентов умения 
и навыки принятия оптимальных ценовых решений в зависимости от 

конкретных условий рынка. 

Результаты обучения по дисциплине: К концу обучения 
студент должен достичь: 

-сущность цены, еѐ функции, виды цен, принципы ценообразования; 

-структурные элементы цены и способы их определения с учѐтом 
необходимости соблюдения законов Казахстана и международных 

стандартов расчѐта некоторых из этих элементов; 

-специальную терминологию и способы ценовой защиты государственной 
экономической безопасности; 

-способы расчѐта цен различными методами ценообразования; 

-организацию ценообразования в государстве на текущий период 
развития рыночной экономики; 

-способы управления ценами в конкурентной среде; 

-необходимость использования комплекса разнообразных методов поиска 
оптимальной цены с целью достижения наилучших финансовых 

результатов и конкурентоспособности для своей фирмы или компании. 
 

 ИОТ 2 –  Специализация «Логистика в транспорте » 

LVO 3505 

 

Логистика внешнеторговых операция 

3 кредита/    5  ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цели: 

1) научить слушателей навыкам управления, планирования и 

организации в основных функциональных областях логистики, то есть 

транспорта, складском хозяйстве, сбыте продукции и запасов; 
2) обучить навыкам системного подхода к логистической системе, чтобы 

охватить все мероприятия по перемещению, хранению материалов в 

пределах фирмы и ее распределительных планов; 
3) дать знания, необходимые для понимания проблемы 

предпринимательства в целом, а также учета воздействия решений, 

принимаемых в одной области логистики, на логистическую систему в 
целом;  

4)дать знания, которые позволили бы руководителям и специалистам 

фирм разбираться в ценообразовании, рыночных и финансовых аспектах 
с тем, чтобы оценить влияние различных мероприятий на эффективность 

продвижения материального потока; 

5)дать понимание экономической ситуации, законов, принципов 
развития производства, чтобы оценивать существующие проблемы как с 

точки зрения логиста, так и работника фирмы или общества в целом. 

 

Студент должен уметь: 

1)выделять теоретические и прикладные компоненты знания дисциплины, 

его мировоззренческую и воспитательно-формирующую значимость как 

руководителя производственных процессов; 
2) определять специфику логистического подхода как сферы 

производства и товародвижения общества, ее влияние на развитие 

общественных процессов и социально-экономических институтов; 
3)пользоваться теорией, методами и приемами принятия эффективных 

решений, встречающихся в теории и на практике логистики 

4)моделировать логистические системы и выполнять расчеты для 
принятия управленческих решений в различных сферах деятельности; 

5)нормировать расход материальных ресурсов; 

6)определять потребность в материальных ресурсах; 
7) оценивать экономическую эффективность методов коммерческой 

логистики в предпринимательской деятельности; 

 



 

 

LIMTK4504 Логистическая инфраструктура 
международных транспортных 

коридоров 

3 кредита/   5   ECTS 
Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цели курса: дать слушателям необходимые знания в области 
государственной транспортной политики по формированию системы 

национальных и международных транспортных коридоров (МТК), 

развитию транспортно-логистической инфраструктуры и внедрению 
инновационных логистических технологий для обеспечения 

эффективного управления системой грузо-и товародвижения, 

повышения эффективности внешней торговли, развития экспорта 
транспортных услуг и реализации транзитного потенциала, как 

составной части национального продукта России, для принятия 

обоснованных и эффективных решений в их практической деятельности. 

-умение анализировать и оценивать исторические события и процессы, 
обладать  способностью занимать активную гражданскую позицию 

-владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ 
достижения 

-обобщать доступную информацию, формировать видение перспективы, 

выявлять взаимозависимости и влияния; 
-проводить стратегический анализ тенденций развития в организации и 

внешней окружающей среде; 

- изучать проблемы и тенденции, анализировать их приоритетность, 
разрабатывать решения, предвосхищающие негативное воздействие 

факторов внешней и внутренней среды; 

 - обеспечивать коммуникационные связи по горизонтальному и 
вертикальному уровням, а также с другими организациями и 

структурами; 

- оценивать результаты и непрерывно работать над улучшением 
эффективности деятельности. 

3 КУРС / VI семестр 

ИОТ 1 – Специализация «Логистика в экономике » 

ML 3501 

 

Маркетинговая логистика   

3 кредита/5 ECTS 
 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

         Целью данной дисциплины является формирование у студентов 

системного мышления при решении проблем управления 
коммерческими и некоммерческими организациями. 

         Задачами курса являются: 

теоретическая подготовка слушателей по основам логистического 
менеджмента; 

формирование культуры управления современной организацией на 

основе ее восприятия как системы материальных, информационных и 

финансовых потоков; 

изучение опыта логистической деятельности зарубежных и 
отечественных организаций. 

            В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основы логистики, умело применять логистические понятия, знать 
условия хранения основных видов товаров, функции логистических 

сиситем; 

уметь оформлять хозяйственные операции по поступлению, 
перемещению и отпуску материалов и товаров, а также правильно 

выбирать поставщика, определять необходимую для предприятия систему 

запасов; 

SL 3502 

 

Складская логистика   

3 кредита/  5    ECTS 

Пререквизиты: нет 
2+1+0 

         Целью преподавания учебной дисциплины является изучение 

сущности и содержания данного подраздела логистики как науки, ее 

функций, а также концептуального использования в практической 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- оценить место и роль транспортной и складской систем в современной 
экономике; 

- ознакомиться с основными понятиями, задачами, принципами, 

показателями и основными категориями; 
- исследовать виды транспортных средств и области их 

предпочтительного использования; 

- приобрести навыки анализа логистических систем, моделирования их 
составляющих и связей между субъектами рынка, а также оценки 

экономической эффективности использования принципов логистики. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии  

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и 
мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности  

умением анализировать и оценивать исторические события и процессы  
- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь  

- способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность  

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности  
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы  

- владеть методами количественного анализа и моделирования, 



 

 

теоретического и экспериментального исследования  
владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией  
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах  

BL 3503 
 

Банковская логистика   
3 кредита/ 5     ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

          Цель курса – формирование у студентов знаний и 
профессиональных навыков по управлению логистическими бизнес-

процессами при выборе компанией стратегии логистического банкинга, 

направленной на повышение конкурентоспособности компании, 
функционирующей на рынке с высокой конкуренцией. 

 Основными задачами курса являются:  

- освоение студентами логистических принципов при организации 
логистического банкинга;  

-умение адаптировать деятельность логистики в рамках стратегии 

«логистического банкинга»; 
-изучение принципов формирования системы управленческого учета при 

стратегии банкинга; 

-знакомство с различными видами логистических посредников, 
провайдеров, состоянием и динамикой развития казахстанского, и 

зарубежного рынка логистических услуг 

- знать виды и модели банкинга; 
- знать особенностей аутсорсинга в Казахстане и причин, влияющих на 

это. 

- владение методами принятия решений «производить или покупать»; 
- формировать  практические навыки по выбору основного контрагента 

(провайдера) логистических услуг на основе многокритериального 

подхода; 
       - уметь применять информационные технологии при выборе 

логистических посредников; 

- владение методами оценки эффективности банкинга на основе принципа 
общих (тотальных) затрат. 

 

ET3506 

 

Экспертиза товаров 

3 кредита/  5    ECTS 
Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Экспертиза товара — исследование специалистом-экспертом каких-либо 

вопросов, решение которых требует специальных познаний в областях 
науки, техники, экономики, торговли различными видами товаров с 

последующей выдачей заключения. 

Задачи курса: - ознакомиться с классификацией и ассортиментом 
кондитерских и вкусовых товаров; 

- их потребительской ценности; 

- факторами, формирующими качество товаров; 

- показателями качества и дефектами кондитерских и вкусовых товаров; 

- условиями и сроками хранения; 
- с вопросами маркировки, упаковки и информации о товарах. 

В результате изучения дисциплины 

специалист должен: иметь представление: 
-  о современных способах и технологиях производства кондитерских и 

вкусовых товаров; 

-  о новых направлениях формирования их ассортимента; 
-  о способах повышения пищевой ценности и качества сырья и готовой 

продукции; 

KP3508 

 

Коммерческое  предпринимательство 

2 кредита/  3    ECTS 

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

Суть содержания дисциплины составляют товарно-денежные отношения 

и торгово-обменные операции.  

Основное содержание коммерческого предпринимательства составляют 
операции и сделки по купле-продаже, другими словами, - перепродаже 

товаров и услуг. Полем деятельности коммерческого 

предпринимательства служат товарные и торговые организации.  

В результате  изучения курса логистика, студент должен уметь 

ставить задачи повышения конкурентно способности торгового 

предприятия на базе логистической оптимизации управления 
материальными потоками, а также решать наиболее распространенные из 

них, в том числе: 

 принимать решение по размещению складов; 

 решать задачи связанные с организацией товароснабжения и 
транспортировки грузов; 

 формулировать требования к транспорту, к системам хранения и 

складской обработки грузов, к информационным системам, 
обеспечивающим продвижение грузов; 

- принимать решения по запасам, по логистическому сервису, а также 

решать ряд других задач. 

 ИОТ 2 –  Специализация «Логистика в транспорте » 

KL 3501 
 

Коммерческая логистика 
3 кредита/  5    ECTS 

Раскрывается теоретическая концепция коммерческой логистики: 
понятие логистики и ее функциональные области, а также как возникает 

В результате изучения курса логистики студент должен знать:  

 цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, 

http://www.znaytovar.ru/new1224.html


 

 

Пререквизиты: нет 
2+1+0 

потребность в логистике.  
Даются ответы и на следующие вопросы: в каких аспектах 

рассматривается логистика, какие факторы оказывают влияние на 

коммерческую логистику, что учитывается при разработке ее модели, 
какие имеются критерии оценки коммерческой логистики, какие 

конфликты возникают при функционировании коммерческой логистики, 

какие существуют практические шаги реализации концепции и 
стратегии коммерческой логистики.  

которыми оперирует логистика; 

 задачи логистики в области закупок, транспортировки, складирования 

и реализации, организация логистического сервиса, основные системы 
контроля состояния запасов, принцип построения информационных 

систем в логистике, современные технологии управления 

информационными потоками. 

 принимать решение по размещению складов; 

 решать задачи связанные с организацией товароснабжения и 
транспортировки грузов; 

 формулировать требования к транспорту, к системам хранения и 
складской обработки грузов, к информационным системам, 

обеспечивающим продвижение грузов; 

- принимать решения по запасам, по логистическому сервису, а также 
решать ряд других задач. 

 

LS 3502 

 

Логистика складирования 

3 кредита/    5  ECTS 
Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель курса: сформировать у студента систематизированные знания о 

методах системной рационализации управления высокоэффективными 
организационными системами или их частями, исходя из анализа и 

сущности каждого логистического потока. Задачи курса:  

Дать в доступной форме следующие научные знания: 
1)об основных проблемах теории и методологии логистики; 

2)основных принципах и функциях построения логистических систем; 
3)определение свойств, стратегических и тактических целях применения 

основных логистических концепций; 

Студент, изучивший данный курс должен иметь 1)целостное 

представление о логистике как уникальной отрасли экономики и 
человеческой деятельности; 

2)студент должен знать о специфике формирования условий по 

интеграции и координации деятельности промышленных, торговых, 
складских, транспортно-экспедиторских компаний на основе 

эффективного управления информационными ресурсами логистики. 
 

OIP 3503 

 

Организация интермодальных 

перевозок 
3 кредита/  5    ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Задачи: 

1)ознакомиться с основными принципами деятельности национальных и 
международных транспортных систем при перевозках внешнеторговых 

и транзитных грузов; 

2)освоить специфику транспортной работы как самостоятельной 
экспортной деятельности и как составной части внешнеторговой 

контрактной работы; 

3)разобраться с основными принципами присоединения Казахстана к 
Всемирной торговой организации (ВТО) по сектору транспортных 

услуг; 

4)усвоить содержание основных терминов, понятий и категорий в сфере 
экономики, организации и правового регулирования международных и 

внешнеторговых перевозок грузов; 

5)научиться разрабатывать рациональные схемы перевозок 
внешнеторговых грузов и знать основы исково-претензионной работы 

по международным перевозкам грузов. 

В результате изучения и освоения дисциплины слушатели должны уметь: 

1)применять на практике теоретические знания в области организации и 
управления внешнеторговыми транспортными потоками; 

2)разбираться в принципах ценообразования на международном 

транспорте и формирования тарифов и фрахтов; 
3)определять транспортные издержки по международным договорам 

купли-продажи и транспортную составляющую в контрактной цене 

товара; 
4)оформлять договоры перевозки груза и вести споры по этим договорам; 

5)разрабатывать логистические цепочки для мультимодальных 

(интермодальных) перевозок; 
6)разбираться в особенностях осуществления транспортно-

экспедиторского обслуживания перевозок внешнеторговых и транзитных 

грузов. 

OTS 3504 

 

Основы транспортного сервиса 

2  кредита/ 3     ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Задачи: 

1)изучение и освоение новых методов и форм организации процесса 

перевозки грузов; 

2)изучение технологии и организации транспортного процесса; 
3)изучение экономических показателей оценки работы транспорта; 

4)изучение прямых, смешанных транспортных перевозок их 

преимуществ и недостатков; 
5)привитие студенту умения предвидеть возможные риски при 

В результате изучения дисциплины студент должны знать: 

1)современное состояние транспортной системы и перспективы ее 

развития; 

2)техническую, технологическую и экономическую характеристики 
транспортного средства и способов доставки грузов; 

3) экономические показатели оценки работы транспорта; 

4)принципы и методы выбора транспорта при осуществлении 
коммерческих сделок; 



 

 

организации перевозочного процесса, уменьшить потери материальных 
ресурсов, снизить стоимость транспортных издержек, грамотно 

управлять всем процессом товародвижения. 

 

5)особенности перевозок скоропортящихся грузов разными 
транспортными средствами; 

 

LUZP3506 

 

Логистика и управление цепями 

поставок 

3 кредита/  5    ECTS 
Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Управления цепями поставок (англ. Supply Chain Management, SCM) как 

научная дисциплина изучает ресурсы промышленных, логистических и 

торговых предприятий, а также принимаемые людьми решения в 
отношении процессов межорганизационного взаимодействия для 

преобразования, трансформации и использования этих ресурсов на всей 

протяженности цепи создания стоимости от источников исходного 
сырья до конечного потребителя. С практической точки зрения это 

системный подход к интегрированному планированию и управлению 

всем потоком информации, материалов и услуг от конечного 
потребителя через предприятия и склады до поставщиков сырья. 

-овладение практическими навыками решения широкого класса 

логистических задач предприятий, разработки и постановки стратегий 

логистической деятельности; 
-системное знание бизнес-процессов логистики, владение новыми 

инструментами разработки нестандартных и наиболее эффективных 

решений в области логистики; 
-навыки работы с информационными системами  ERP и WMS классов и, в 

частности, логистическими модулями систем MRPII, SCM, CRM, JIT 

4 КУРС / 7 семестр 

 Модуль 7.  Логистические системы в международно-интегрированных организациях.  

LUO 4401 Логистическое управление отрасли 

3 кредита/  5    ECTS 
Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью освоения дисциплины «Логистическое управление 

отрасли» является изучение закономерностей развития фирм и отрасли 
при различных рыночных структурах для полного удовлетворения 

потребительского спроса и повышения эффективности экономики. 

 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  
Общепрофессиональные: 

готов к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях 
(ПК- 26). 

Специальные:  

понимает мотивы поведения потребителей и производителей, 
экономических благ, имеет целостное представление о различных типах 

рыночных структур, способен проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (СК – 2); 

GLS 4402 Глобальные логистические системы    

3 кредита/  5    ECTS 

Пререквизиты: нет 
2+1+0 

В данном курсе изучаются такие разделы как: Введение в 

операционные системы. Определение, назначение, состав и функции 

операционных систем. Классификация операционных систем. 
Инсталляция и конфигурирование операционной системы, начальная 

загрузка. Расширение возможностей пользователя. Обеспечение 

жизнеспособности системы. Операционные оболочки. Локальные и 
глобальные сети. Сетевые операционные системы. Компоненты сети. 

Организация файлового сервера. Работа в сети. Средства защиты 

информации в сети.  

В результате изучения курса студенты получают навыки, позволяющие 

им администрировать, настраивать, инсталлировать и конфигурировать 

операционные системы в зависимости от специфики решаемых проблем. 

 Модуль 9.   Экспортно-импортные операции в логистических системах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 

TL 4403 Таможенная логистика 
3 кредита/  5    ECTS 

Пререквизиты: Log 1414 Логистика  

2+1+0 

Понятия логистики. История и предпосылки развития логистики. 
Основные методологические принципы логистики. Концепция 

логистики: принципы, правила и функции. Потоки в логистике: 

материальные потоки, финансовые потоки, информационные потоки, 
сервисные потоки. Логистические операции, функции, системы и их 

краткая характеристика. Основные логистические концепции и 

технологии: сущность понятия, основные типы и их краткая 
характеристика. Информационные технологии в логистике. 

Информационное обеспечение логистического управления.  

.В результате изучения курса слушатель должен знать и уметь: 
-сформулировать цели, задачи и функции логистики на производстве, 

разработать стратегию развития логистики с учетом технологии и 

организации производства, внешней среды и внутреннего положения 
фирмы; 

-провести анализ логистики производства предприятия и еѐ внешней 

среды и количественно оценить различные варианты еѐ развития; 
-организовать разработку и управление реализацией стратегии 

производственной логистики, обеспечивающей конкурентоспособность 

фирмы на длительную перспективу. 
 

 ИОТ 1 – Специализация «Логистика в экономике » 

ILS 4501 

 

Интегрированные логистические 

системы  
  3 кредита/    5 ECTS 

Пререквизиты: нет 
2+1+0 

     Целью дисциплины является подготовка выпускников к управлению 

интегрированными логистическими процессами; организацией или 
учреждением, включая учреждения высшего профессионального 

образования и научные учреждения, а также их подразделений; 
использование современных способов оценки эффективности 

управленческих программ, задач, мероприятий 

        В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление о системе распределения, системе запасов, о 
применение основ логистики на практике, используя опыт работы 

отечественных и зарубежных организаций; 
обладать навыками разработки транспортных схем, отслеживать 

движения сырья, проводить оптимизацию транспортных потоков и 

оперативный анализ по управлению запасами, вести учет товара и многое 
другое. 

LT 4502 
 

Логистика торговли 
3 кредита/  5   ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

       Целями освоения дисциплины «Логистика торговли» являются: 
формирование у студентов знаний и приобретение студентами 

профессиональных навыков в сфере оптимизации торговли и закупочной 

деятельности на основе использования современных методов и 
инструментов управления в оптовой и розничной торговле. 

          В результате освоения дисциплины студент будет: 
Знать: - теоретические основы логистики и управления цепями поставок, 

понятийный аппарат, принципы и методологию построения 

логистических систем и цепей поставок; 
- базисные концепции, системы и технологии логистики и управления 

цепями поставок. 

Уметь: - ставить и решать задачи оптимизации ресурсов в логистических 
системах и цепях поставок на макро- и микроэкономическом уровнях; 

- выбирать организационную структуру управления логистикой на уровне 

фирмы; 
- применять информационные системы и технологии для поддержки 

принятия логистических решений в цепях поставок. 

LNG 4503 
 

Логистика нефти и газа 
3 кредита/   5   ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

        Целями изучения дисциплины является подготовка выпускников к 
научно-исследовательской работе в области управления 

высокотехнологичным и инновационным производством (на любой 

стадии технологического цикла) в том числе, в междисциплинарных 
областях, связанных с выбором необходимых методов исследования, 

модифицирования существующих и разработки новых методов исходя 

из задач конкретного исследования 

            В результате освоения дисциплины студент будет: 
знать: основы стратегического анализа и планирования; методы 

творческого поиска решений; методологию процесса принятия решения; 

прикладной системный анализ, технологию организационного 
консультирования. 

уметь: разрабатывать политику конкурентоспособности фирмы; 

принимать управленческие решения, связанные с эффективным 
использованием человеческих, материальных и финансовых ресурсов; 

применять вышеуказанные знания для создания конкурентных 



 

 

SL4504 
 

Сервис в логистики 
3 кредита/ 5    ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Логистический сервис — это совокупность нематериальных 
логистических операций, обеспечивающих максимальное 

удовлетворение спроса потребителей в процессе управления   

материальными, финансовыми и информационными потоками наиболее 
оптимальным (с точки зрения затрат) способом. 

Сервис – услуга, объектом которой всегда является заказчик. 

Наибольшую ценность имеет сбытовой сервис, так как он способствует 
росту продаж. 

Результаты обучения по дисциплине: студенты будут уметь 
определять необходимые методы исследования возникшей проблемы; 

определять наиболее эффективные методы; разрабатывать 

распределительные стратегии на глобальном уровне; строить 
логистические сети   транснациональных корпораций. 

 

 ИОТ 2 –  Специализация «Логистика в транспорте » 

TGS 4501 

 

Транспортно-грузовые системы 

3 кредита/   5   ECTS 
Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель дисциплины: 

Дать студенту комплексное представление и современные основы 
знаний, навыков и умений по логике возникновения транспортно-

грузовых систем, составу входящих в них элементов, их назначения, 

взаимной компоновке, расчету основных эксплуатационных параметров. 

знать: 

- объективную логику возникновения транспортных-грузовых систем; 
- структуру транспортно-грузовых систем и их внутренние и внешние 

взаимосвязи; 

- возможные варианты транспортно-грузовых систем. 
уметь: 

- выполнять компоновочные решения по составу выбираемых 

технических средств транспортно-грузовых систем для задаваемых 
генеральных схем размещения объектов транспортного обслуживания;- 

принимать решения по выбору структуры и функций транспортно-

грузовых систем для конкретных видов грузов. 
владеть: 

- методикой выбора технических средств транспортно-грузовых систем; 

- методикой компоновки; 
- особенностями расчета эксплуатационных показателей транспортно-

грузовых систем. 

BPTS 4502 

 

Бизнес-планирование транспортных 

систем 
3 кредита/   5   ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью изучения курса является получение студентами представления о 

содержании бизнес-планирования как научной дисциплины, 
ознакомление их с основными понятиями, принципами, методологией, 

методиками планирования и анализа бизнеса в транспортных системах. 

Задачи дисциплины: овладение знаниями теории планирования бизнеса; 
знакомство с нормативными документами, регулирующими 

хозяйственную практику; умениями и навыками планировать бизнес; 

делать самостоятельные выводы, готовить предложения, прогнозы и 
планы. 

По завершении данного курса студент будет: 

- иметь представление о том, что такое бизнес-план и каковы его цели; 
- знать содержание всех разделов бизнес-плана; 

- уметь составить бизнес-план для транспортных систем; 

- уметь проанализировать бизнес-план и организовать его презентацию.  
 



 

 

OM4503 
 

Операционный (производственный) 
менеджмент 

3 кредита/   5   ECTS 

Пререквизиты: нет 
2+1+0 

Задачи изучения курса: 
1) получить знания, необходимые для решения задач, 

возникающих в производственной и сервисной деятельности 

предприятий при выборе рациональных вариантов организационно-
плановых решений, обеспечивающих повышение экономической 

эффективности производства; 

2) научиться организовать работу производственного и 
сервисного подразделения; 

3) овладеть методами анализа производственной и сервисной 

деятельности, рациональной организации производственного процесса, 
найти и использовать внутрипроизводственные резервы; 

 

Уметь: 
1) прогнозировать стратегию развития организации, эффективность и 

конкурентоспособность выпускаемой продукции, изучать и оценивать 

внешние и внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность; 
2) анализировать ситуации, прогнозировать, экономически оценивать 

и принимать конкурентоспособные, стратегические, управленческие 

решения в условиях неопределѐнности; 
 

LIMTK4504 
 

Логистическая инфраструктура 
международных транспортных 

коридоров 

3 кредита/  5    ECTS 
Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цели курса: дать слушателям необходимые знания в области 
государственной транспортной политики по формированию системы 

национальных и международных транспортных коридоров (МТК), 

развитию транспортно-логистической инфраструктуры и внедрению 
инновационных логистических технологий для обеспечения 

эффективного управления системой грузо-и товародвижения, 

повышения эффективности внешней торговли, развития экспорта 
транспортных услуг и реализации транзитного потенциала, как 

составной части национального продукта России, для принятия 

обоснованных и эффективных решений в их практической деятельности. 
 

- знать понятие, предназначение, историю развития, этапы и 
стратегию формирования международных транспортных коридоров 

(МТК); 

 уметь обосновать конкурентоспособность российских участков МТК и 
показать приоритетную роль Казахстана в освоении транзитных 

грузопотоков и формировании единого экономического пространства 

евроазиатского континента; 
 владеть навыками разработки стратегии формирования в 

мультимодальных транспортных узлах опорной сети терминальных 

комплексов и логистических центров для приема и переработки грузов, 
следующих по трассе МТК; 

-уметь обосновать целесо-образность формирования МТК  

владеть навыками, позволяющими раскрыть геоэкономические 

проблемы и необходимость государствен-ного регулирования 

формирования и развития системы МТК для обеспечения единства 

экономического пространства и национальной безопасности 



 

 

Специальность Маркетинг 

Код 

дисциплины 

Название дисциплины, количество 

кредитов, пререквизиты, 

распределение по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса) Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

1 2 3 4 

IK 1101 История Казахстан  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 
2+1+0 

Цель модуля: истории государства и права Республики Казахстан 

направлена на изучение процесса зарождения, становления и развития 

государства и права. Выводы и суждения данной науки основаны на 
анализе точных фактов и реально состоявшихся событий 

государственно-правовой жизни Казахстана. Место и роль науки 

государства и права Казахстана среди других наук определяются тем, 
что она представляет собой реализацию исторического подхода 

исследования государственно-правовых явлений с момента их 

возникновения по сегодняшний день. Она логически воссоздает и 
восстанавливает объективную картину эволюции государственно-

правовых систем, учреждений и институтов, существовавших и 

существующих на территории Республики. Протоказахские 
средневековые государства и их правовые системы фиксировались и 

изучались как зарубежными путешественниками, так и местными 

наблюдателями и составителями династийных историографий.  

Знание: разных сторон жизне-деятельности Казахской орды имеются в 

официальных документах, в различных письменных источниках 

зарубежных и местных наблюдателей, в произве-дениях народного 
творчества. В период колонизации края Российской империей появились 

многочисленные труды разного характера, описывающие с разной 

степенью достоверности и объективности государствен-ный строй и 
правовые отношения в крае. В условиях советской власти проблемы 

национальной государствен-ности в Казахстане изучались в специальных 

научных учреждениях с классовой и партийной позиций.  
Умение в современных условиях осуществлятьь изучение истории 

государства и права Республики, опираясь на подытоженный в этом 

направлении научно-исследо-вательский опыт и знание в целях 
воссоздания объективной картины истории государства и права страны. 

POK(R)Ya 

1102 
Профессионально-ориентированный 

казахский (русский) язык 

3 кредита/  5    ECTS 
Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель модуля: расширение лексического минимума 

общеупотребительных слов и словосочетаний, 

овладения грамматическими формами и конструкциями на уровне их 
употребления в речи. Овладение лексическим и терминологическим 

минимумом по специальности. Построение различных типов речевой 

деятельности: беседа, описание, информирование. Грамматические 

формы и конструкции в коммуникативном, функциональном 

аспектах. Репродуцирование адаптированных и продуцирование 

несложных прагматических текстов, диалогических и 
монологических, в устной и письменной форме, на темы, актуальные 

для социально-бытовой и профессиональной сфер, по разным видам 

речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. 

Знание: развитие учебно-профессиональной речи: а) выработка умений и 

навыков чтения, слушания, конспектирования литературы по 

специальности; б) составление различного рода научно-учебных текстов, 
близких к текстам учебников и лекций, диалогов и монологов на учебно-

профессиональные темы; в) интенсивное обучение основным 

функционально-смысловым типам высказываний: монологу-описанию, 

монологу-повествованию, монологу- рассуждению, диалогу-беседе, 

диалогу- дискуссии. Профессиональный казахский (русский) язык  

Умение развивать научно-профессиональную речь: активное, 
обобщенное, объемное формирование навыков и умений в области 

научно-профессиональной речи. 

POIYa 1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/5  ECTS 
Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель модуля: фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического норм изучаемого иностранного языка. Фонетика: 

произносительные и ритмико-интонационные 
особенности иностранного языка, рецепция и репродукция звуковой 

системы речи. Орфография: звукобуквенная система языка, основные 

орфографические правила. Лексика: словообразовательные модели; 
лексический минимум объемом в 2500 единиц базового языка, а 

также терминов, соответствующих профилю специальности; 

дифференциация Лексики по сферам применения. 

Знание: основных частей речи – имя существительное, прилагательное, 

наречие, глагол, артикль, местоимение, предлог; структура простого и 

сложного предложения; основные модели словообразования. Чтение: 
формирование навыков ознакомительного, поискового, изучающего и 

просмотрового чтения. Говорение: навыки диалогической и 

монологической речи в пределах изучаемых тем. Письмо: развитие 
навыков последовательного изложения мыслей, рассуждений, а также 

информации при написании сочинений и писем личного и делового 

характера.  
Умение переводить тексты по специальности с иностранного языка на 

родной в соответствии с языковыми нормами. Аудирование: восприятие 

на слух сообщений бытового, информационного и профессионального 
характера 

3.1 Естественнонаучный ( STEM) модуль - 6 кредитов 

ME 1301 Математика в экономике Цель преподавания математических дисциплин в вузе для В результате  освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

 

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты: нет 

2+1+0 

студентов экономических специальностей – ознакомить студентов с 
основами математического аппарата необходимого для решения 

теоретических и практических задач экономики; привить студентам 

умение самостоятельно изучать учебную литературу по математике и 
ее приложениям; развить логическое и алгоритмическое мышление; 

повысить общий уровень математической культуры; выработать 

навыки математического исследования прикладных вопросов и 
умение перевести экономическую задачу на математический язык. 

Целью освоения дисциплины является формирование 

математических знаний, умений и навыков, реализующих одну из 
основных идей подготовки бакалавров менеджмента- идею 

математического моделирования экономического процесса с целью 

его исследования и управления . 
 

знать:место и роль математики в современном мире, мировой культуре и 
истории; 

математическую   символику  для  выражения   количественных  и  

качественных  отношений  
между элементами математических моделей;  

уметь:использовать основные понятия и методы аналитической 

геометрии, линейной алгебры, математического анализа и теории 
вероятностей при математическом моделировании организационно-

управленческих задач и бизнес-процессов в области профессиональной 

деятельности; 
владеть:основами методики построения математических моделей 

линейных экономических процессов; навыками применения аппарата 

линейной алгебры, математического анализа и теории вероятностей для 
исследования экономико-математических моделей задач управления. 

 

 

3.2 Базовые профессиональные модули   

Модуль 1. Введение в экономику 

PE 1402 Принципы экономики 

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель курса – научить студента разбираться во всех тонкостях 

современной экономической жизни, получить правильное 
представление о глубинной сути наблюдаемых социально- 

экономических явлений. 

В содержание курса входит изучение всех процессов, 
образующих воспроизводственный цикл современных экономических 

отношений 

- обладание первичными навыками экономического анализа 

- способность анализировать процессы, ситуации, явления и проблемы в 
современной экономике 

IEU 1403 История экономических учений 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Целью курса  является формирование научного мировоззрения 
у студентов, будущих специалистов экономической сферы, воспитание 

нового экономического мышления и культуры, умение выявлять 

реальные противоречия процесса познания и находить пути их 
разрешения. 

Задача  дисциплины – ознакомить студента с содержанием 

экономических учений на различных этапах, исторически сменявших 
одна другую общественно-экономических формациях для углубления 

знаний политической экономии (экономической теории). 

 

- обладание первичными навыками экономического анализа 
- способность анализировать процессы, ситуации, явления и проблемы в 

современной экономике; 

- ориентироваться в экономической жизни общества, пользоваться 
различными методами экономического анализа, самостоятельно 

анализировать факты и делать верные выводы.  

- навыки: понятиями экономических школ, экономической ситуацией на 
рынке, тенденцией развития экономики в современных условиях. 

IІ семестр 

3.2 Базовые профессиональные модули   

Модуль 1. Введение в экономику 

Mic 1401 Микроэкономика 

2 кредита/ 3 ECTS 
Пререквизиты:  нет 

 

1+1+0 

Основная цель микроэкономики состоит в  получении 

студентами знаний, необходимых для понимания механизма 
функционирования экономики на уровне домохозяйств, фирм, отраслей, 

а также анализа последствий  проводимой государственной политики. 

Задачи дисциплины - овладения студентами теоретическими 
знаниями и умением применять их к практическим проблемам  в 

экономике. 

- Понимание закономерностей экономического развития, основных 

принципов организации современной экономической жизни на 
микроуровне;  

- обладание первичными навыками экономического анализа, 

способность анализировать процессы, ситуации, явления и проблемы в 
современной экономике. 

Модуль 2. Менеджмент и маркетинг 

Men 1404 Менеджмент 

3 кредита/5  ECTS 
Цель курса - раскрывать содерание управления, формирует 

комплекс знаний об управлении. 
- способность использовать основные положения различных школ 
управления в профессиональной деятельности; 



 

 

Пререквизиты:  IEU 1403 Принципы 
экономики,  IEU 1403 История 

экономических учений 

2+1+0 

Задача курса - вырабатывать конкретные навыки 
осуществления различных видов управленческой деятельности, анализа 

систем управления и проектирования. 

- будут иметь знания и понимание особенностей осуществления 
маркетингового управления деятельностью предприятия, включающего 

вопросы планирования, организации, мотивации и контроля 

производственного, коммерческого и финансового процессов;   

Mar 1405 Маркетинг 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты:  IEU 1403 Принципы 
экономики,  IEU 1403 История 

экономических учений 

2+1+0 

Дисциплина изучает современные концепции и виды 

маркетинговой деятельности компании в условиях усиления 

конкуренции, определяет сферу профессиональной ответственности 
маркетолога. Представляется механизм постановки целей маркетинга и 

их реализации с использованием маркетинговых технологий и 

инструментов, обеспечивающих достижение долгосрочных целей развития 
компании. Особое внимание уделяется принятию маркетинговых решений, 

связанных с сегментированием, позиционированием, продвижением 

производимых продуктов, управлением ассортиментом и ценой. 
Цель курса - изучение теоретических основ маркетинга и 

овладение категориями, понятиями, практическими навыками по 

применению элементов и принципов маркетинга в деятельности фирм и 
компании. 

- будут иметь знания и понимание определения эффективности 

маркетингового планирования и контроллинга на предприятии, а также 

экономической оценки маркетинговых решений. 
- уметь: производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные 

маркетинговых исследований, представлять результаты 

исследовательской и аналитической работы перед профессиональной и 
массовой аудиториями;  

- владеть: способностью использования методик маркетинговых 

исследований на практике, навыками получения информации по 
маркетинговой тематике из различных типов источников, включая 

Интернет и зарубежную литературу. 

 

GB 1406 Государство и бизнес 

3 кредита  / 5ECTS 

Пререквизиты:   IEU 1403 Принципы 
экономики,  IEU 1403 История 

экономических учений 

2+1+0 

Основная цель преподавания курса заключается в том, чтобы 

выпускник обладал достаточным уровнем знаний по проблемам 

взаимоотношений государства с бизнесом и на этой основе умел выбрать 
наиболее эффективные методы и средства решения задач по 

совершенствованию этих отношений. 

Характер и сложность этих задач во многом зависят от 
направленности экономической политики государства на тот или иной 

период и определения методов ее осуществления в условиях 

многоукладной экономики. 
 

- способность использовать основные положения различных школ 

управления в профессиональной деятельности; 

- Роль государства в решении проблем экономического роста и в 
становлении гражданского общества; 

- Условия развития бизнеса в различных секторах экономики 

- Законы РК, регулирующие административно-организационные 
основы развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса 

- Критерии эффективности управления 

- Организационно-правовые основы государственного 
предпринимательства и его роль в рыночной экономике. 

Модуль 9.  Маркетинг - менеджмент 

Zen 1407 Ценообразование 

 3 кредита/5 ECTS 

IEU 1403 Принципы экономики,  IEU 

1403 История экономических учений 
2+1+0 

Главной целью преподавания дисциплины является 
формирование знания принципов и подходов ценообразования, умения 

использовать в управлении предприятием методов и инструментов 

ценообразования для обеспечения его эффективного функционирования. 

Задачами курса являются: 

- формирование четкого представления о ценообразовании как 

неотъемлемой части развивающихся в России рыночных отношений; 
- формирование знаний по узловым проблемам рыночного 

ценообразования таким, как альтернативные методы определения цен 

при различных видах ценовой стратегии; особенности образования 
регулируемых и свободных цен; особенности ценообразования при 

становлении рынка и в рыночной системе; 

- развитие практических навыков использования нормативно-
правовых материалов при проектировании цен. 

- знать тактики и стратегии конкурентной борьбы;  
- овладеть способностью самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения в области маркетингового ценообразования, 

методикой формирования цен и практическими навыками разработки 
ценовой стратегии и тактических решений  ценообразования с учетом 

особенностей отечественного рынка и конкретной ситуацией 

OB  1408 Организация бизнеса 

 3 кредита/5 ECTS 

IEU 1403 Принципы экономики,  IEU 
1403 История экономических учений 

2+1+0 

– изучить  законодательную базу  организации бизнеса; 

- понять особенности  различных организационно–правовых форм 

организации  бизнеса; 
- уяснить условия, принципы и этапы создания собственного дела; 

- понять значение и роль предпринимательской  идеи в создании бизнеса; 

- раскрыть структуру и содержание ресурсного обеспечения бизнеса; 

- знать:  содержание основных проблем, связанных с 

обеспечением конкурентоспособности на национальном, региональном 

и международном уровне;  
- принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений в области бизнеса;  

-современные формы и методы организации бизнеса, 



 

 

- понять функцию, структуру и содержание бизнес-плана; 
- научиться считать экономические затраты и результаты в бизнесе; 

- изучить предпринимательские риски; 

- уяснить важнейшие аспекты государственного регулирования бизнеса; 

современные методы  управления в сфере бизнеса; 
-знать законодательную базу бизнеса в Казахстане 

- уметь: выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в бизнесе, предлагать способы их 
решения и оценивать ожидаемые результаты;  

-систематизировать и обобщать информацию; 

-использовать основные и специальные методы экономического 
анализа информации; 

- разрабатывать и обосновывать варианты  эффективных 

хозяйственных решений;  

2 КУРС / IІІ семестр 

2.Модуль коммуникативный модуль 

PMK 2201 Психология межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: межличностная коммуникация — это неформальное 

взаимодействие, которое происходит один на один или в малых группах. 

В процессе межличностной коммуникации мы разговариваем, слушаем, 

отвечаем, делимся своими чувствами и формируем отношения. 

Знание: анализ межличностной коммуникации — это анализ того, при 

каких условиях и с помощью каких средств представления, идеи, 

знания, настроения, т.е. субъективный опыт одного субъекта может 

быть перемещен и более или менее точно истолкован другим. Задачей 

исследования тем самым становится выявление и описание различных 
предпосылок и условий успешной (или, напротив, неуспешной, 

затрудненной) коммуникации. 

TPP 2202 Теоретическая и прикладная 

политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучать сущность политики, еѐ природу, значение 

политики для личности и общества, между классами, нациями и 
государствами; между личности, обществом и государством. 

Теоретическая политология выявляет и исследует ряд закономерностей: 

а) закономерности возникновения, функционирования и развития 
политических интересов социальных субъектов, их взаимодействия с 

экономическими и другими социальными интересами; 
б) закономерности возникновения, функционирования и изменения 

характера и содержания политической власти и государства;  

в) закономерности функционирования и развития политической 
деятельности, политических отношений, политических процессов; 

г) способы познания политических явлений, соотношение в них 

рационального (сознательного) и пропорционального 
(бессознательного). 

Знание: частных политических проблем, анализировать 

складывающуюся в обществе в данный конкретный момент 
политическую ситуацию, способствует конструктивному решению 

актуальных практических задач политической жизни общества, 

вырабатывает и предлагает практические советы и рекомендации 
участникам политических событий в решении текущих политических 

проблем и конфликтов. 
Научный анализ и выработка практических рекомендаций 

осуществляются прикладной политологией в сферах: 

- регулирования политических конфликтов и достижения 
необходимого социального консенсуса (согласия); 

- организации и проведения избирательных компаний; 

- формирования общественного мнения и использования СМИ. 

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

Цель модуля: индивидуальный успех в социальном пространстве. 

Причем скромный довесок «в социальном пространстве» предполагает, 

что проблемы успеха и успешности не будут, да и не могут 
рассматриваться изолированно от других сюжетов социальной этики, 

связанных с понятиями справедливости, свободы, общественной 

безопасности, экономической эффективности и т.д.  
 

Знание: создать общественную систему, где каждому будут 

максимально доступны ситуации переживания успеха и где успехи 

индивидов и групп будут прямо способствовать общему благу.  

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: достижение в анализе религии таких наук как история, 

социология, психология, философия, филология, антропология и др. 

Знание: выбрать ту область для исследований, которая Вам более по 

душе – от ритуалов африканских племен до проблем современного 
общества. Все зависит от Ваших личных предпочтений при 

соблюдении одного условия – основным предметом вашего интереса 

должна быть религия. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение основных этапов становления и развития 
социологии (предыстория и социально-философские предпосылки). 

История социологии: классические и современные социологические 

Знание: Глобальных проблем социальной жизни и общечеловеческие 
ценности. Теории среднего уровня (социология коммуникаций, 

социология образования, социология молодежи, экономическая 



 

 

1+1+0 
 

теории. Общество, социальные институты и взаимодействия. 
Социальные группы и общности.  

социология, социология религии и др.). Социальные конфликты и 
логика их разрешения. Методология и методы социологического 

исследования.  

Умение разрабатывать программы социологического исследования. 
Методы сбора социологической информации. Анализ и техника 

обработки эмпирических социологических исследований. 

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности 

человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

Цель модуля: изучение ззаконодательных и правовых актов в области 
безопасности жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и 

функционирования гражданской обороны (ГО) в РК. Классификация 

опасных и вредных факторов. Радиационная опасность. Защита от 
ионизирующих излучений. Химическая опасность. Приборы 

радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля. 

Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.  
 

Знание: защита человека и среды обитания от вредных и опасных 
факторов природного и техногенного происхождения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций различного характера. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Владение основными принципами и способами защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Оказание 

доврачебной помощи при чрезвычайных ситуациях. Организация 
мероприятий по эвакуации населения. Защита от оружия массового 

поражения. Организационно-практические меры безопасности при 

землетрясениях. Защита населения при стихийных бедствиях, пожарах, 
авариях и взрывах на производственных объектах.  

Умение использовать основы организации и проведения аварийно-

спасательных работ. Чрезвычайные ситуации социального характера. 
Психологические аспекты чрезвычайных ситуаций. 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

Цель модуля: изучение место и роли экологии в решении современных 

экономических и политических проблем. Аутэкология: экологические 

факторы, зоны оптимума и минимума. Демэкология: характеристики 
популяции, флуктуации и регуляция численности популяции. 

Синэкология: типы взаимодействия в сообществах, трофическая 

структура сообщества и экологические пирамиды. Функции экосистем: 
энергетический обмен и круговорот веществ, целостность и 

устойчивость экосистем, экологические сукцессии.  

Знание: понятиями о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. Типы 

наземных и водных экосистем. Учение о биосфере и ноосфере. Живое 

вещество биосферы и его функции. 
Умение использовать природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Охрана природы и экологические проблемы 

современности. Проблемы экоразвития. 

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение основных понятий и категории государства и 
права. Правовые отношения. Правомерное поведение и правонарушение. 

Юридическая ответственность. Основы конституционного права 

Республики Казахстан. Основы административного права Республики 
Казахстан. Основы гражданского права Республики Казахстан. Основы 

семейного права Республики Казахстан. Основы организации и 

деятельности правоохранительных органов.  

Знание: основых финансовых прав Республики Казахстан. Основы 
налогового права Республики Казахстан. Основы трудового права 

Республики Казахстан. Основы уголовного права Республики 

Казахстан. Основы экологического права Республики Казахстан.  
Умение владеть основными земельными правами Республики 

Казахстан. Основыми уголовно-процессуальными и гражданско-

процессуальными правами. Основыми международными правами. 

3.2 Базовые профессиональные модули   

Модуль 1. Введение в экономику 

Mac 2401 Макроэкономика 

2 кредита/  3 ECTS 
Пререквизиты:  Mik 1402 

Микроэкономика, 

1+1+0 

Цель курса - дает понимание внутреннего устройства и 

закономерностей функционирования современной экономики как 
единой, целостной и динамично изменяющейся системы.  

Задачи курса – дать студентам глубокое понимание сути 

макроэкономических процессов, таких как экономический рост, 
занятость, инфляция, валютный курс, платежный баланс, внешний долг и 

другие и путей их регулирования для достижения нужных обществу 

результатов. 

- Понимание закономерностей экономического развития, основных 

принципов организации современной экономической жизни на 
макроуровне;  

- обладание первичными навыками экономического анализа, 

способность анализировать процессы, ситуации, явления и проблемы в 
современной экономике. 

Модуль 3. Финансы и кредит 

Fin 2402 Финансы 

3 кредита/5 ECTS 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

студентов твѐрдых знаний о понятии и особенностях работы финансовой 

- особенности организации  финансов предприятий различных форм 

собственности и хозяйствования, уметь оценивать финансовое 



 

 

Пререквизиты: PE1402 Принципы 
экономики  

2+1+0 

системы, ознакомление с теорией и организацией государственных 
финансов, финансов предприятий различных форм собственности, а 

также с 

особенностями функционирования финансовых рынков. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть разносторонними знаниями в области теории финансов 

стран с развитой рыночной экономикой и России; 
- изучить основы практической организации финансов; 

- приобрести умения применять полученные знания и навыки в практике 

финансовой работы. 

положение корпорации, разрабатывать  финансовые планы и прогнозы, 
иметь навыки принятия правильных финансовых решений в условиях 

посткризисного  периода экономики в различных сферах 

функционирования корпораций. 

Модуль 4. Учет и аудит 

BU  2404 Бухгалтерский учет 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: Mar 1403 Маркетинг 

1+1+0 

Целями дисциплины являются приобретение теоретических 

знаний и практических навыков проведения аудита хозяйствующих 

субъектов как независимого контроля правильности организации 

ведения бухгалтерского учѐта, организации и функционирования 

системы внутреннего контроля. 

Задачи дисциплины: 

- изучение методологии организации и ведения бухгалтерского учета 

- изучение нормативного регулирования бухгалтерского учета 

- ознакомление с международной системой учета 
- ознакомление с системой управления организацией, правами и 

обязанностями главного бухгалтера 

- изучение учетной политики по различным аспектам бухгалтерского 
учета 

- изучение бухгалтерского учета внеоборотных активов  

- уметь диагностировать, прогнозировать и управлять  денежными 

средствами, 

-  анализировать процесс управления финансами предприятий и 

коммерческих организаций, 

-  формировать оптимальные соотношения финансовых ресурсов и их 

источников формирования и размещения. 

Модуль 5. Количественные оценки в экономике 

Sta 2406 

Статистика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Mar 1403 Маркетинг 

2+1+0 

Цель курса - понимание статистической методологии: общих 

принципов, методов сбора, обработки, 

контроля, анализа, прогнозирования статистической информации для 
принятия решений на уровне 

предприятий и на уровне государственного, регионального управления 

Задачи дисциплины: 

- сформировать современное представление о важности статистических 

методов изучения в общественной жизни; 

- сформировать специфический понятийный аппарат; 
- изложить классификацию статистических величин, их значение и 

применение. 

- Понимать и уметь анализировать в общих чертах основные 

экономические и программы в Республике Казахстан и за ее 

пределами;  
- знать и выполнять требования современного законодательства; 

-  ориентироваться в окружающем мире, в  социально-экономических 

процессах, происходящих в Казахстане и за его пределами 

Модуль 6. Аналитическая система маркетинга 

MI 2407 Маркетинговые исследования   

  3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Mar 1403 Маркетинг 

2+1+0  

Целью курса является получение студентами необходимых 
знаний и практических навыков в области маркетинговых исследований. 

В данном курсе рассматриваются основные вопросы организации и 

проведения маркетинговых исследований: определение целей и задач 
исследования, разработка плана исследования, содержание основных 

этапов исследования.  

Основной упор делается на получение студентами практических 
навыков организации и проведения маркетинговых исследований и 

анализа полученной в ходе исследования информации. 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями;  

- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы  по  

изучению основных направлений, типов, технологий проведения 
маркетинговых исследований 

- владеть методами  исследований на внутреннем и внешнем рынках,   

принципами и инструментами маркетингового анализа информации и 
деятельности предприятия в целом.  

  

Модуль 7.  Теория и практика  маркетинговых коммуникации 



 

 

MK 2408 
 

Маркетинговые коммуникации 

    3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Mar 1403  Маркетинг  

2+1+0 

Цель дисциплины – освоение студентами основ теории и практики 
формирования комплекса маркетинговых коммуникаций. 

Задачи дисциплины: 

 изучение содержания и структуры процесса маркетинговых 
коммуникаций; 

 характеристика средств информации в маркетинговых 
коммуникациях. 

- способность  разрабатывать и анализировать процесс маркетинговых 
коммуникаций,  

- делать  оценку их эффективности, планировать и  составлять бюджет 

коммуникаций;  
- должен овладеть следующими компетенциями: знать основные 

принципы разработки коммуникационной политики предприятия; 

-  должен овладеть глубокими теоретическими знаниями в области 
маркетинговых коммуникации.  

- Иметь практические навыки решения конкретных задач различного 

типа в процессе маркетинговых коммуникации. 

3.4 Междисциплинарный модуль 

PP 2601 Предпринимательское право 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:   нет  

1+1+0 

Цель дисциплины — является ориентация студентов — 

юристов на системное, комплексное изучение основных тем 

дисциплины, законодательства Российской Федерации, регулирующего 

предпринимательскую деятельность, а также формирование умений 

правильного применения основных юридических понятий и институтов 

предпринимательского права в практической работе. 

Задачи  дисциплины: 
- ознакомление с основами понятий государства в области малого и 

среднего предпринимательства, формами и методами ее реализации, 
содержанием и организацией предпринимательской деятельности; 

понятием, системой предпринимательского права и содержанием 

основных его разделов; 
- формирование знаний, основных категорий и понятий 

предпринимательского права и основных положений действующего 

федерального законодательства в области предпринимательской 
деятельности; 

- юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать документы правового характера, давать ква-

лифицированные юридические заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия 
в точном соответствии с законом; 

- развитие у студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

Знать: 

 основные нормативные правовые документы и уметь правильно и 
полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; 

 условия и порядок осуществления профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления 
и правовой культуры  

 социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
достаточным уровнем профессионального правосознания; 

Уметь: 

 осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; 

Владеть: 

 владеть достаточным уровнем профессионального правосознания  

 методикой применения нормативных правовых актов и методикой 
подготовки юридической документации в своей профессиональной 
деятельности  

 

Soz 2602 Логика 

2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты:  нет 

 

1+1+0 

Учебная дисциплина "Логика" предназначена для того, чтобы 

помочь студенту подготовиться к овладению информацией изучаемой им 
в различных учебных дисциплинах. Она должна способствовать: 

- овладению студентом логическими умениями (процессуальная 
функция) 

- овладению студентом знаниями по основным проблемам 
современной формальной логики, имеющими методологическое 

значение (методологическая функция); 

- формированию у студента современных научных представлений о 
логическом методе познания (мировоззренческая функция); 

- ознакомлению студента с важной частью общечеловеческой 
культуры, каковой является современная логика (культурологическая 

функция). 

ть классические принципы (законы) формальной логики; 

различать и давать определения форм мышления: понятия, суждения, 
умозаключения; знать основные виды аргументации; иметь 

представление о неклассических логиках и уметь приводить примеры 

нескольких из них.  

результат этого анализа в виде формул языка нулевого порядка, уметь 

определять значение истинности сложного суждения по значениям 
истинности входящих в него простых суждений; уметь определять, 

правильно ли умозаключение; 



 

 

IP 2603 Инновационное предпринимательство 

(по отраслям) 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет   
1+1+0 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 
необходимых навыков и компетенций для успешной работы в области 

предпринимательства в производственной сфере, осуществления 

инновационной деятельности в условиях рынка, управления рисковыми 
инвестициями в материальное производство.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: современные тенденции и разновидности экономического 

развития;  

уметь: оценивать экономическое положение хозяйствующего субъекта 
на рынке и выбирать стратегию и тактику инновационного поведения, 

позволяющего получить и сохранить конкурентные преимущества.  

IP 2604 Интеллектуальное  право 

2 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  нет 

 

1+1+0 

Целями изучения данного курса являются формирование у 
слушателей на основании федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов, международных договоров, судебной и 

административной практики представления об интеллектуальных правах 
гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридического лица, предприятия, индивидуализации продукции, 
выполняемых работ или услуг (коммерческое обозначение, товарный 

знак, знак обслуживания и т. п.); ознакомление с видами объектов 

интеллектуальных прав; освоение норм, регулирующих особенности 
ответственности за их нарушение. 

Задачами курса являются: рассмотрение признаков 

охраноспособности объектов интеллектуальных прав; ознакомление со 
спецификой приобретения, осуществления прав и совершения сделок с 

правами на данные объекты; формирование представлений способах 

защиты исключительных прав. 

- уметь раскрыть признаки изобретения, полезной модели, 
промышленного образца и других объектов интеллектуальных прав, 

объяснить различия между объектами авторского права и объектами 

патентного права, формулировать особенности сделок с 
исключительными правами на данные и другие рассматриваемые 

объекты. 

ME 2605 Мировая экономика 

2 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   PE1402 Принципы 

экономики 

 

1+1+0 

Целью дисциплины является формирование у студентов 
представления о развитии мировой экономической системы как 

совокупности взаимодействующих институтов под воздействием 

эндогенных и экзогенных факторов. Предметом изучения 

дисциплины «Мировая экономика» являются такие направления и 

формы международных экономических отношений, как международная 

торговля, международная специализация производства, валютно-

финансовые и кредитные связи между государствами, деятельность 

международных экономических организаций в решении глобальных 
экономических проблем. Большое внимание уделяется состоянию 

мировых рынков, изучаются характеристики основных подсистем и 

отдельных стран в структуре мировой экономики. 
 Программа направлена на изучение теоретических основ, 

принципов и особенностей развития мировой экономики, освоение 

важнейших механизмов ее функционирования и современных методов 
анализа, что способствует подготовке специалистов, способных 

принимать эффективные и ответственные решения в данной сфере. 

 Курс изучается на основе базовых понятий микро- и 
макроэкономики. 

 

- знать основные тенденции развития современного 
мирового хозяйства; 

- иметь представление о формах проявления экономических 

законов в мировом хозяйстве; 
- иметь представление о деятельности транснациональных 

корпораций, международных экономических организаций; 

- ориентироваться в мировой валютно-финансовой системе, 

валютно-финансовых отношениях; 

- представлять роль и место экономики Российской 
Федерации в мировом хозяйстве; 

- знать и уметь применять результаты новейших 

исследований и публикации в ведущих  профессиональных журналах, 
посвященных вопросам развития мирового хозяйства. 

 

IV семестр 

1.Государственный обязательный модуль 



 

 

FNP 2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучить науку философию, как феномен культуры. 
Философия, еѐ предмет и функции. Философия в культурно-

историческом контексте. Исторические типы философствования в 

контексте культуры Древнеиндийская философия как феномен 
восточной культуры. Древнекитайская философия в период расцвета 

китайской культуры. Философия в античной культуре.  

Знание: феноменом философии в средневековой культуре. Арабо-
мусульманская философия в контексте исламской культуры Феномен 

философии и религии в западноевропейской средневековой культуре. 

Философия в культуре Ренессанса и Реформации. Западно-европейская 
философия в культуре Нового Времени. Русская философия как 

феномен российской культуры Х1Х – ХХ в.в. Феномен философии в 

казахской культуре Советская Философия в культуре ХХ в. Западная 
философия в контексте культуры ХХ в. 

 

3.1 Естественнонаучный ( STEM) модуль 

ITPZ 2301 Информационные технологии для  

профессиональных целей 

3 кредита/5  ECTS 
Пререквизиты: нет 

2+0+1 

Цель курса – формировать у студентов знания и умения в 

области информационных технологий, необходимые для 

профессиональной деятельности. 
Основные задачи курса:  дать представление о роли 

информационных технологий в современном мире;  заложить навыки 

соблюдения правил техники безопасности и гигиенические требования 
при работе на ПК;  показать  совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных  для получения информации нового 

качества;  
привить навыки работы с современными программами, сервисами и 

информационными ресурсами, необходимыми в профессиональной 

деятельности; ознакомить с особенностями профессионального общения 
с использованием современных средств коммуникаций. 

Знать: о роли электронных коммуникаций в профессиональной 

деятельности;порядок ввода и редактирования информации в системе 

автоматизации; 
Уметь: пользоваться программным обеспечением для решения 

профессиональных задач;использовать сервисы и информационные 

ресурсы сети Интернет в профессиональной деятельности;  
использовать современные методы для введения, обработки данных;  

Владеть:приемами и методами подготовки текстового, табличного и 

графического материала;  приемами оформления 
иллюстраций;методами визуальной демонстрации результатов работы. 

3.2 Базовые профессиональные модули   

Модуль 3. Финансы и кредит 

NN 2403 Налоги и налогообложение 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IEU 1404 История 
экономических учений 

2+1+0 

Цель учебной дисциплины: дать студентам базовые теоретические 

знания в области налогов и налогообложения, необходимые для 

понимания тенденций развития современной налоговой системы 
Казахстана, актуальных проблем исчисления налогов в РК, а также 

сформировать практические навыки по исчислению налогов и сборов, 

взимаемых в Казахстане. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать систему знаний студентов в области общей теории 

налогов; 
- обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и 

направления налоговой политики Казахстана; 

- научить студентов исчислять налоговые платежи. 

- Знать основы современной теории налогов и налогообложения, 

закономерности развития налоговой системы Казахстана, основные 

направления налоговой политики Казахстана права, обязанности 
налогоплательщиков и налоговых органов; 

-Ответственность налогоплатель-щиков за нарушения налогового за-

конодательства; 
- механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее 

время налогов и сборов в Казахстане. 

 

Модуль 4. Учет и аудит 

Aud  2405 Аудит 

2 кредита/ 3ECTS 
Пререквизиты:  Mar 1403  Маркетинг,  

Бухгалтерский учет 

1+1+0 

Целями освоения дисциплины являются: научить студентов 

основным концепциям аудита, теоретическим основам аудита, общей 
технологии аудиторских проверок, взаимосвязи бухгалтерского учета и 

аудита. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть отличие аудита от других форм контроля 

- ответить вопросы организации аудиторской деятельности, аудиторской 

- Приобретение знаний, понимания, и аналитических 

навыков/способностей, способствующих в 
дальнейшем занимать должность управленца в организации, а именно, 

планировать, осуществлять и 

контролировать деятельность организации 
- знать характер и содержание работы аудитора в процессе подготовки, 

проведения и оформления аудиторской проверки финансово-



 

 

проверки 
- освоение методики аудиторской проверки; 

- приобретение навыков аудиторской проверки. 

 

хозяйственной деятель- 
ности промышленного предприятия разных организационно-правовых 

форм, предусмотренных действующим законодательством; 

3 КУРС /5 семестр  

3.2 Базовые профессиональные модули   

Модуль 5. Количественные оценки в экономике 

Eco 3401 

Эконометрика  

2 кредита/ 3ECTS 
Пререквизиты: Sta 2406 Статистика,  

Aud 2405 Аудит 

1+0+1 

Цель курса - обеспечить подготовку специалистов высшей 

квалификации, способных глубоко разбираться в вопросах экономики, 

финансов, страхования, налогов и налогообложения, рынка ценных 
бумаг, ценообразования, инвестиционной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

— расширение и углубление теоретических знаний о качественных 
особенностях экономических и социальных систем, количественных 

взаимосвязях и закономерностях их развития; 

— овладение методологией и методикой построения и применения 
эконометрических моделей как для анализа состояния, так и для оценки 

закономерностей развития указанных систем; 

— изучение наиболее типичных моделей и получение навыков 
практической работы с ними. 

- Понимать и уметь анализировать в общих чертах основные 

экономические и программы в Республике Казахстан и за ее 

пределами;  
- знать и выполнять требования современного законодательства; 

-  ориентироваться в окружающем мире, в  социально-экономических 

процессах, происходящих в Казахстане и за его пределами 

Модуль 6. Аналитическая система маркетинга 

SM  3402 Стратегический маркетинг 

  3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты: Mar 1406 Маркетинг, 

Men1405 Менеджмент 

2+1+0        

Целью изучения дисциплины является углубление 

профессиональных знаний маркетолога в области стратегического 
маркетинга; формирование практических навыков последовательного и 

целенаправленного формирования системы управления фирмой на 

принципах маркетинга, оценки долговременных результатов 

маркетинговой деятельности. 

Задачей учебного курса является знакомство слушателей с 

особенностями применения методов маркетинговой методологии на 
различных рынках товаров и услуг при планировании деятельности 

компании.  

- знать  особенности формирования корпоративных, функциональных и 

инструментальных стратегий маркетинга, основные подходы оценки 
эффективности маркетинговой стратегии;  

- уметь разрабатывать маркетинговую стратегию компании, продукта. 

Модуль 7.  Теория и практика  маркетинговых коммуникации 

Bre 3404 Брендинг   

  3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты:  Mar 1406 Маркетинг, MK 

2417 Маркетинговые коммуникации 
2+1+0 

Цель дисциплины: 

- обучение основным знаниям и навыкам профессиональной работы в 

сфере брендинга,  

-  формирование у студентов научных представлений о бренде и его 
потребителе, а также практических навыков создания бренда.  

3адачи дисциплины: 

- усвоение базисных знаний о сущности брендинга, его структуре и 
значении;  

- анализ индивидуальности бренда;  

- анализ интересов, мотивов, установок, ценностных ориентаций для 
реализации политики в области брендов.  

- должен знать различные методы оценки стоимости брендов, 
современных подходов к разработке бренд-коммуникаций, способность 

разрабатывать  планы создания отечественных брендов.  



 

 

ORD 3405 Организация рекламной деятельности 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты:  Mar 1406 Маркетинг, MK 

2417 Маркетинговые коммуникации 
2+1+0 

Цель дисциплины заключается в изучении аспектов 
деятельности в области рекламы и формирования у студентов навыков 

подготовки информации для мероприятий, направленных на 

стимулирование спроса, и их успешного применения в будущей 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление студентов с коммуникативным процессом рекламы и ее 
значением для бизнеса;  

- формирование навыков разработки рекламной кампании;  

- отработка навыков оформления информации в рекламных обращениях.  
 

- знать: общетеоретические основы рекламной деятельности; формы и 
методы рекламы на внутреннем и внешнем рынках; концепцию 

рекламной деятельности в условиях современного рынка; 

- уметь: правильно выбрать вид рекламы; определить критерии выбора 
каналов распространения рекламы; разработать рекламный слоган; 

составить оперативные планы рекламных кампаний; рассчитать объем 

затрат на рекламу; 
- иметь представление о проблемах и перспективах рекламы в 

Internet; 

- способность разрабатывать  правил маркетинговых коммуникации 
посредством личных продаж, должен уметь осуществлять и 

реализовывать их, организовать  процесс  рекламной  деятельности. 

Модуль 8. Управление маркетингом в сфере услуг 

MU 3406 Маркетинг услуг  

  3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты:  Mar 1406 Маркетинг, MK 
2417 Маркетинговые коммуникации 

2+1+0 

Цель курса - изучение теоретических основ и понятийного 
аппарата маркетинга услуг, а также овладение практическими навыками 

по применению элементов и принципов маркетинга услуг в деятельности 
фирм и компании. 

Задачи изучения дисциплины. Исходя из цели, задачами курса 

являются изучение и систематизация знаний по следующим вопросам: 
- теоретические основы и концепции маркетинга услуг; 

- маркетинговая среда и ее составляющие; 

- системы маркетинговой информации и маркетинговых 
исследований; 

- основы теории потребительского поведения на рынках услуг; 

- методические основы сегментирования рынка услуг и выбора 
целевого сегмента; 

- товарная политика в системе маркетинга 

-  знать особенности управления маркетингом услуг;  
- уметь  применять теоретические положения, идеи и методы 

маркетинга услуг для решения конкретных практических задач,  
- уметь оценивать привлекательность рынков и уровень деловой 

активности, 

- трансформировать методы, способы и методики изучения и 
прогнозирования рынков, ситуационного анализа положения 

предприятия в рыночном пространстве применительно к 

специфическим особенностям и целям использования маркетинга 
услуг.    

Модуль 9.  Маркетинг - менеджмент 

Log 3407 Логистика  

 3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Mar 1406 Маркетинг, OB 
1408 Организация бизнеса 

2+1+0 

Целью преподавания учебной дисциплины является изучение сущности 

и содержания логистики как науки, ее функций, а также концептуального 

использования в практической деятельности. 
Задачи дисциплины: 

- оценить место и роль логистики в современной экономике; 

- ознакомиться с основными понятиями, задачами, принципами, 
показателями и основными категориями; 

- приобрести навыки анализа логистических систем, моделирования их 

составляющих и связей между субъектами рынка, а также оценки 
экономической эффективности использования принципов логистики. 

- обеспечивает знание теоретической основы организации 

логистических систем,  

- формулировать требования к информационным системам, 
обеспечивающим товародвижение, - владеть методами оптимизации 

логистических систем, выбора логистических посредников. 

3курс  /VI семестр 

3.2 Базовые профессиональные модули   

Модуль 6. Аналитическая система маркетинга 

SM 3403 Стратегический менеджмент   

   3 кредита/ 5  ECTS 

Пререквизиты: Mar 1406 Маркетинг,  SM 
3402 Стратегический маркетинг 

Цель дисциплины «Стратегический менеджмент» 
заключается в формировании у магистрантов базовых теоретических 

знаний и основных практических навыков в области стратегического 
управления предприятиями и организациями.  

- Способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями,  

- выявлять перспективные направления,  
- составлять программу исследований 



 

 

2+1+0    Задачи курса: 

- сформировать представления об особенностях стратегического 

управления предприятием или организацией в условиях нестабильной, 

быстро изменяющейся внешней среды; 
- выработать умение формулировать миссию и цели 

предприятия на основе стратегического анализа. 

3.3 Модули индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) 

ИОТ 1 – Специализация «Маркетинговые коммуникации» 

IMK  3501 Интегрированные  маркетинговые 

коммуникации 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:   Mar 1406 Маркетинг,  
MK 2417 Маркетинговые коммуникации 

2+1+0 

Дисциплина рассматривает координацию многочисленных каналов 
маркетинговых коммуникаций (рекламы, PR, стимулирования сбыта, 

прямого маркетинга, личных продаж) и методы их интеграции в комплекс 

продвижения. Слушателям излагается теория и практика 
интегрированных маркетинговых коммуникаций как умения 

позиционировать компанию и ее предложение, разрабатывать стратегии и 

тактики коммуникаций, оценивать их коммуникативную и экономическую 
эффективность.  

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний 

и практических навыков в области интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, направленных на выработку и внедрение эффективных 

решений по продвижению компании и ее предложения с учетом факторов 

внешней среды и внутренних ресурсов компании. 

- уметь определять место мерчандайзинга в  системе продвижения 
товара розничных торговых предприятий с приобретением навыков 

разработки целостной маркетинговой программы по использованию 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, владея методами  
оценки эффективности их инструментов;  

- знать специфику связей с общественностью, как одного из основных 

инструментов коммуникационной политики, основные понятия, 
принципы связей с общественностью в практической деятельности 

анализа и решения конкретных экономических  ситуаций с  умением 

разработки PR-кампаний 

PRPM 3502   

PR и продвижение в маркетинге 

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты:   Mar 1406 Маркетинг,  

MK 2417 Маркетинговые коммуникации 

2+1+0 

Цели PR и продвижения: 

- продвижение новой продукции, производимой компанией, в рамках 

пробного маркетинга; 
- создание узнаваемости и понимания потребителями маркетинговой 

концепции компании на новых рынках; 

- усиление эффекта от проведения спонсорских мероприятий. 

Задачи  PR и продвижения: 

- оценка отношений компании с общественностью и результатов 

маркетинговых коммуникаций компании; 
- выявление зоны совмещения и согласования интересов компании и 

широкой общественности, а также целевых групп и контактных 

аудиторий; 
- формирование позитивного восприятия 

общественностью деятельности компании и доверительных отношений 

с ней; 

- знать специфику связей с общественностью, как одного из основных 

инструментов коммуникационной политики, основные понятия, 

принципы связей с общественностью в практической деятельности 
анализа и решения конкретных экономических  ситуаций с  умением 

разработки PR-кампаний. 



 

 

Mer 3503 
 

Мерчандайзинг 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:   Mar 1406 Маркетинг,  

MK 2417 Маркетинговые коммуникации 
2+1+0 

Мерчандайзинг - это набор технологий для построения 
эффективных коммуникаций между покупателем и товаром на местах 

продаж. 

Задачи мерчендайзинга: 
- информирование покупателя о месте нахождении выкладки товара; 

- предоставление максимально полной информации о сути товара и цене: 

- привлечение максимального внимание к конкретному месту выкладки 
товара; 

- воздействие на покупателя с целью убеждения его сделать покупку 

немедленно, «Здесь и сейчас!»; 
 

- углублять знания вариантов организация службы мерчандайзинга в 
розничном торговом предприятии, правил эффективной выкладки 

потребительских товаров в магазине как инструмента мерчандайзинга,  

- уметь определять место мерчандайзинга в  системе продвижения 
товара розничных торговых предприятий с приобретением навыков 

разработки целостной маркетинговой программы по использованию 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, владея методами  
оценки эффективности их инструментов 

UTSP 3504  
 

Управление товарной и сбытовой 

политикой 

  3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Mar 1406 Маркетинг, 
Men1405 Менеджмент 

 

2+1+0        

Это поведенческая философия или общие принципы 
деятельности, которых фирма собирается придерживаться в 

сфере построения каналов распределения своего товара и перемещения 

товаров во времени и пространстве. 

- овладеть знаниями управления товарной и сбытовой политики 
организации (предприятия) по разработке эффективной программы 

жизненного цикла продукта, его ассортимента, товарно-знаковой 

символики, концепции упаковки и обеспечения 
конкурентоспособности на основе изучения проблем повышения 

качества продукта, его уровней и методов 

-  приобрести умения и навыки по разработке тактики и стратегии 
конкурентной борьбы 

ETU 3505 

 
Экспертиза товаров  и услуг  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:   Mar 1406 Маркетинг 
1+1+0 

Целью преподавания дисциплины «Экспертиза товаров и 

услуг» является изучение классификации, современного ассортимента и 

показателей, характеризующих качество товаров, условий хранения, 
сертификацию и кодирование товаров; обучение современным методам 

проведения экспертизы товаров и определения их 
конкурентоспособности. 

Задачи дисциплины. Раскрыть студентам основы проведения 

экспертизы товаров и услуг, сертификации и стандартизации, 
рассмотреть принципы классификации различных групп товаров на 

международном рынке, научить определять весомость показателей 

качества товаров в зависимости от конъюнктуры рынка. 

- овладеть знаниями управления товарной и сбытовой политики 

организации (предприятия) по разработке эффективной программы 

жизненного цикла продукта, его ассортимента, товарно-знаковой 
символики, концепции упаковки и обеспечения 

конкурентоспособности на основе изучения проблем повышения 
качества продукта, его уровней и методов 

-  приобрести умения и навыки по разработке тактики и стратегии 

конкурентной борьбы 

KS 3506 
 

Конкурентная стратегия 

   3 кредита/ 5  ECTS 

Пререквизиты: Mar 1406 Маркетинг,  SM 

3402 Стратегический маркетинг 
2+1+0    

Цель курса – дать студентам глубокие фундаментальные 
теоретические и практические знания, умения и навыки работы по 

анализу конкуренции и формированию конкурентной стратегии в 

рыночных условиях, позволяющие ускорить их профессиональную 
адаптацию к реалиям работы современных организаций и 

оптимизировать их деятельность с учетом последних достижений и 

передового опыта в области маркетинга. 
Основной задачей дисциплины является подготовка 

специалистов-профессионалов, свободно и легко ориентирующихся в 

современном мире, способных на основе полученных знаний творчески, 
оперативно, обоснованно и с минимальным риском принимать решения 

по выбору конкурентной стратегии, формированию системы 

конкурентных преимуществ предприятия на рынке.  
- использовать современные подходы, формы и методы маркетингового 

анализа конкурентов; 

- уметь выбирать необходимые методы исследования, 
модифицировать  существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования; иметь способность 

понимать и управлять окружающей средой, оценивать рыночную си-
туацию и, в соответствии с меняющейся конъюнктурой, принимать 

взвешенные управленческие и маркетинговые решения;  

- обладать способностью применять профессиональные 
знания на практике, исследовательские навыки в профессиональной 

деятельности, иметь способность к обобщению, систематизации и 

анализу научной и методологической информации; при необходимости 
обладать способностью к обучению для проведения научных 

исследований или приобретения другой профессиональной 

квалификации, иметь навыки проектирования и реализации научно-
исследовательских проектов, бизнес-проектов и планирования их 

реализации; уметь оценивать качество профессиональной работы, 

http://www.barmashovks.ru/page98/index.html


 

 

- увязывать действия по отношению к конкурентам с основными 
управленческими процессами внутри организации; 

-  проводить постоянный мониторинг за изменениями, происходящими 

во внешней среде организации;  
- вносить необходимые коррективы в комплекс маркетинговых 

мероприятий, реализуемых на обслуживаемых рынках. 

развивать стремление к успеху.             
 

ИОТ 2 –  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «МАРКЕТИНГ УСЛУГ» 

IMK SU 3501 

 
Интегрированные  маркетинговые 

коммуникации  в сфере услуг 

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты:   Mar 1406 Маркетинг,  

MK 2417 Маркетинговые коммуникации 

2+1+0 

Целью курса является формирование у слушателей 

комплексного представления о  интегрированных маркетинговых 

коммуникациях как инструменте реализации маркетинговой стратегии. 

Задачи:  

- Сформировать у студентов понимание необходимости 

профессионального управления комплексом  интегрированных 
маркетинговых коммуникаций в современном конкурентном окружении 

на всех уровнях управления бизнесом на протяжении всего жизненного 

цикла товара / бренда / компании.  
- Научить слушателей критически оценивать существующие 

коммуникационные стратегии, а также проводить оценку и оптимизацию 

процесса разработки стратегии и программ по еѐ реализации 

- уметь определять место мерчандайзинга в  системе продвижения 

товара розничных торговых предприятий с приобретением навыков 

разработки целостной маркетинговой программы по использованию 
интегрированных маркетинговых коммуникаций в сфере услуг, владея 

методами  оценки эффективности их инструментов;  

- знать специфику связей с общественностью, как одного из 
основных инструментов коммуникационной политики, основные 

понятия, принципы связей с общественностью в практической 

деятельности анализа и решения конкретных экономических  ситуаций 
с  умением разработки PR-кампаний 

OSOSU 3502 
 

Связь с общественностью в сфере 

услуг 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:   Mar 1406 Маркетинг,  
MK 2417 Маркетинговые коммуникации 

2+1+0 

Целью курса «Связь с общественностью (PR) в сфере услуг» - 
раскрыть особенности PR как управленческой функции. 

Задачи изучения дисциплины: 

- выявить современные технологии связей с общественностью, 
особенности специалистов по связям с общественностью, этику и 

профессионализм, правовые основы паблик рилейшнз, коммуникации и 

общественное мнение, СМИ и организацию связей с ними, процесс 
управления и практические особенности PR. 

 

- владеть концептуальным и терминологическим аппаратом 
связей с общественностью; 

- знать историю формирования зарубежных и отечественных PR; 

- понимать роль и значение, место PR в современном 
менеджменте и деловой активности в целом; 

- уметь осуществлять анализ социальной среды фирмы, выделяя 

целевые контактные группы PR, формулируя их имиджевые ожидания; 
 

MNO 3503 
 

Маркетинг некоммерческих 

организаций 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  Mar 1406 Маркетинг  
2+1+0 

Главная цель курса состоит в формировании у будущих 
маркетологов основ знаний и навыков в области некоммерческого 

маркетинга.  

 Задачи курса:  

- оптимально организовать процесс изучения предмета, 

зафиксировав правила учебного процесса;  

- развить логические способности в области управления 
маркетингом в некоммерческой сфере деятельности 

- знать основные понятия, принципы, методы маркетинговой 
деятельности для анализа и решения проблем в конкретной сфере 

услуг; 

- знать особенности и основные характеристики некоммерческого 
предпринимательства 

OIG 3504 

 
Основы индустрии гостеприимства 

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты:  Mar 1406 Маркетинг 

1+1+0 

Основная цель курса – сформировать представление о закономерностях 

функционирования индустрии гостеприимства.  

Задачи: 

-  дать развернутое представление о сущности и структуре индустрии 

гостеприимства;  

- познакомить с историческими этапами формирования мировой 

индустрии гостеприимства. 

 

Знать и понимать: 

- место дисциплины в освоении специфики деятельности предприятий 
индустрии гостеприимства; 

- правовые нормативные документы, регулирующие деятельность 

предприятий индустрии гостеприимства; 

- организационно– управленческую структуру предприятий индустрии 

гостеприимства; 

- цикл обслуживания туристов в гостинице. 
- уметь владеть специальной терминологией, необходимой для анализа 

деятельности предприятий индустрии гостеприимства; 

 



 

 

KP 3505 
 

Коммерческое  предпринимательство 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  Mar 1406 Маркетинг 

1+1+0 

Целью преподавания курса является формирование у 
слушателей комплекса знаний о принципах предпринимательства в 

Республике Казахстан.  

Задачами курса являются:  
- изучить нормативные акты Казахстана, которые регламентируют 

предпринимательскую деятельность; 

- изучить механизм функционирования предприятий и фирм. 

-ознакомиться с основными видами и формами 
предпринимательства; 

-изучить особенности функционирования фирм и 

предприятий различных организационно-правовых форм; 
-знать особенности регистрации предприятий и фирм 

различных форм хозяйствования 

MI 3506 

 
Маркетинг в инфраструктуре 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты:  Mar 1406 Маркетинг 
2+1+0 

Для маркетинга главное, что обеспечивает успех К основным 

аргументам функционирования территории относятся: обеспечение 

личной безопасности и охрана общественного порядка; состояние 
и эксплуатация жилищного (в том числе гостиничного) фонда; состояние 

дорог, транспортное обслуживание; водо-, газо-, тепло-, 

электроснабжение; уборка мусора; наличие парков, благоустройство; 
наличие и развитие школ, детских дошкольных учреждений (особенно — 

для резидентов). Для бизнеса это — налоговые стимулы, возможности 

приобретения или аренды земли и компонентов инфраструктуры и т.п. 
Среди аргументов перспективности, развития территории в первую 

очередь могут быть названы: возникновение новых и развитие старых 

производств; динамика производственной и рыночной инфраструктуры, 
коммуникаций; уровень занятости и ее структура; уровень 

благосостояния; динамика инвестиций; развитие высшего 

и послевузовского образования. 

- уметь формировать ресурсы производства конкретных видов услуг; 

- определять особенности поведения потребителей на рынке деловых и 

досуговых услуг;  
- разрабатывать комплекс продвижения конкретной услуги; 

- знать (понимать, иметь представление): основные маркетинговые 

термины, сущность и разновидности территориального маркетинга, 
субъекты маркетинга территории, их цели и интересы, стратегии 

маркетинга территории, методики комплексной оценки потенциала 

территории, сложившиеся альтернативные концепции маркетинга 
территории, инновационные инстру менты маркетинга территории и 

типы управленческих решений и формы и методы продвижения 

территории; 
- уметь: разрабатывать стратегию маркетинга привлекательности для 

обеспечения конкурентных преимуществ территории, оценивать 

возможности территории для повышения доли производства 
конкурентоспособных продуктов, оценивать эффективность 

маркетинговых проектов на основании критериев и индикаторов 

успешности. 

ИОТ 3–  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ» 

PM 3501 

 

Промышленный маркетинг  

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты:   Mar 1406 Маркетинг 

2+1+0 

Цели и задачи учебного курса состоят в формировании у будущих 

маркетологов знаний, умений и навыков в области маркетинга сырья, 
машин и оборудования, промышленных услуг, особенностей отраслевого 

маркетинга. 

  Задачи:    
- оптимально организовать процесс изучения предмета, зафиксировав 

правила учебного процесса;   

- развить навыки и сформировать определенные умения;  развить 
способности к диагностике проблем и умения решать проблемы. 

- Умение использовать систему антикризисных мер, принципы и 

способы обеспечения выживания предприятия (фирмы); 
- знать  основные отличия промышленного маркетинга от 

потребительского;  

- уметь осуществлять планирование маркетинговой деятельности на 
промышленном предприятии;  осуществлять разработку и реализацию 

маркетинговой стратегии промышленного предприятия 

OPR 3502 

 
Organization public relations  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:   Mar 1406 Маркетинг,  
MK 2417 Маркетинговые коммуникации 

2+1+0 

Course Objectives . The course prepares students for effective and ethical 

public communication on behalf of contemporary organizations (profit and 

non-profit). Students will acquire knowledge about the history of public 
relations in modern organizations and a variety of theories and paradigms of 

effective public relations.  Students will gain skills in the practical arts of 

market/audience research and analysis, campaign development, image and text 
design, media relations, crisis management, and communication ethics.  

- выявить современные технологии связей с общественностью, 

особенности специалистов по связям с общественностью, этику и 

профессионализм, правовые основы паблик рилейшнз, коммуникации 
и общественное мнение, СМИ и организацию связей с ними, процесс 

управления и практические особенности PR 

MNO 3503 

 
Маркетинг некоммерческих 

организаций 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:   Mar 1406 Маркетинг,  

MK 2417 Маркетинговые коммуникации 

Главная цель курса состоит в формировании у будущих маркетологов 

основ знаний и навыков в области некоммерческого маркетинга.   

Задачи курса:  

- оптимально организовать процесс изучения предмета, зафиксировав 

правила учебного процесса;  

- основные понятия, принципы, методы маркетинговой 

деятельности для анализа и решения проблем конкретных 
практических задач в отдельных отраслях 

- особенности и основные характеристики некоммерческого 

предпринимательства 



 

 

2+1+0 - развить логические способности в области управления маркетингом в 
некоммерческой сфере деятельности. 

OIG 3504 
 

Основы индустрии гостеприимства  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:   Mar 1406 Маркетинг 

2+1+0 

Цели  курса - овладение знаниями о закономерностях 
функционирования международного гостиничного рынка, о 

существующих методиках руководства современным отелем и системах 

организации его работы.  
Задача:  овладение знаниями в области генезиса средств размещения, 

причин появления современных механизмов функционирования 

международных гостиничных рынков, перспектив развития 
гостиничного бизнеса в будущем. 

- место дисциплины в освоении специфики деятельности предприятий 
индустрии гостеприимства; 

- правовые нормативные документы, регулирующие деятельность 

предприятий индустрии гостеприимства; 
- организационно –управленческую структуру предприятий индустрии 

гостеприимства; 

- цикл обслуживания туристов в гостинице; 
- основные понятия профессиональной этики работников предприятий 

индустрии гостеприимства. 

-владеть специальной терминологией, необходимой для анализа 
деятельности предприятий индустрии гостеприимства; 

 

Tov 3505 
 

Товароведение 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:   Mar 1406 Маркетинг  

 
1+1+0 

 

Цель дисциплины – формирование знаний в области товароведения, 
умений их идентификации, оценки качества и хранения. 

Учебные задачи дисциплины – изучение теоретических основ 

формирования и сохранения качества товаров; обучение практическим 
навыкам проведения экспертизы товаров. 

знать: 
- проблемы рынка каждой группы продуктов и источники поступления 

товаров на рынок; 

- нормативную документацию; 
- условия и сроки хранения; 

- требования к качеству продуктов; 

Уметь: 
- определять касество сырья и готовой продукции; 

- пользоваться нормативными документами. 

MA 3506 

 
Маркетинговый анализ  

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты:  Mar 1406 Маркетинг  

2+1+0 

Цель курса – изучение основы и сущности маркетингового анализа, 

теории и практики современного маркетингового механизма воздействия 

на конкурентные позиции фирмы на рынке.   

При изучении курса наряду с овладением студентами 
теоретическими положениями уделяется внимание приобретению 

практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в 

своей последующей работе. 

- изучить предпочтений потребителей с целью их удовлетворения, а 

также с целью сегментирования покупателей для проведения анализа 

предпочитаемых ими марок или сортов товаров и степень 

насыщенности рынка в этих сегментах. 
- оптимизации товарной и ценовой политики, политики формирования 

сбытовой сети, развития рекламы и анализу маркетинговых 

коммуникаций. 

4 КУРС /7 семестр  

3.2 Базовые профессиональные модули   

Модуль 8. Управление маркетингом в сфере услуг 

UM 4401 Управление маркетингом  

  3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Mar 1406 Маркетинг, 

Men1405 Менеджмент 

 

2+1+0        

Цель управления маркетингом – получение эффективной прибыли и 
эффективности деятельности субъекта на рынке. 

1.     Планирование маркетинга 

2.    Организация, осуществление маркетинговых стратегий и 

маркетинговых программ. 

3.     Учѐт и контроль маркетинговой деятельности 

4.     Экспертное отслеживание и регулирование поведения фирмы на 
рынке. 

 

- иметь знания и понимание особенностей осуществления 
маркетингового управления деятельностью предприятия, включающего 

вопросы планирования, организации, мотивации и контроля 

производственного, коммерческого и финансового процессов;   

- овладеть знаниями и пониманием определения эффективности 

маркетингового планирования и контроллинга на предприятии, а также 

экономической оценки маркетинговых решений.  



 

 

Модуль 9.  Маркетинг - менеджмент 

MM 4402 Международный маркетинг 

3 кредита/ 5  ECTS 

Пререквизиты: Mar 1406 Маркетинг,  SM 
3402 Стратегический маркетинг 

2+1+0    

Цель данного курса – дать представление об основах международного 

маркетинга, составе задач и решений, принимаемых в той сфере, 

показать особенности использования маркетинговых инструментов на 
международных рынках, помочь применить эти принципы и методы в 

практической деятельности на примере отечественных предприятий. 

Основными задачами курса являются: 
   - изучение международной  маркетинговой  среды, 

   - изучение и исследование комплекса маркетинг-микс в  

международном маркетинге, 

- обеспечивает знание теоретической основы организации 

логистических систем на международном уровне 

-  знать специфику международного маркетинга, особенности 
маркетингового управления организацией в международной бизнес-

среде на основе анализа и перспектив выхода на внешние рынки 

ИОТ 1 – СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

BPT 4501 

 
Брендинг промышленных товаров 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты Mar 1406 Маркетинг , Bre 

3404 Брендинг 
2+1+0 

Брендинг осуществляется с помощью определенных приемов, 

методов и способов, которые позволяют довести разработанный бренд до 

покупателя и не только сформировать в его сознании имидж марки 

товара, но и оказать помощь в восприятии покупателем функциональных 
и эмоциональных элементов товара.  

 

1. Особенности маркетинга услуг на рынке промышленных товаров 
(можно по конкретному виду услуг: консалтинг, образование и т.д.) 

2. Брендинг на рынке промышленных товаров 

3. Критерии и методы выбора целевых сегментов. 
4. Источники инновационных возможностей. 

5. Ценовые стратегии и ценовая политика фирмы на рынках В2В. 

- знать особенности разработки политики брендинга промышленных 

товаров с определением конкретной специфики по отдельным 

продуктам 

-  уметь проводить оценку стоимости брендов на основе изучения 
различных методов и современных подходов к разработке бренд-

коммуникаций, 

- овладеть навыками разработки планов создания отечественных 
брендов 

BPT 4502 
 

Брендинг  потребительских товаров 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты Mar 1406 Маркетинг , Bre 

3404 Брендинг 
2+1+0 

Цель дисциплины: 

- обучение основным знаниям и навыкам профессиональной работы в 

сфере брендинга потребительских товаров,  

-  формирование у студентов научных представлений о бренде и его 
потребителе, а также практических навыков создания бренда.  

3адачи дисциплины: 

- усвоение базисных знаний о сущности брендинга потребительских 
товаров, его структуре и значении;  

- анализ индивидуальности бренда;  

- анализ интересов, мотивов, установок, ценностных ориентаций для 
реализации политики в области брендов.  

- знать особенности разработки политики брендинга потребительских 
товаров с определением конкретной специфики по отдельным 

продуктам 

-  уметь проводить оценку стоимости брендов на основе изучения 
различных методов и современных подходов к разработке бренд-

коммуникаций, 

- овладеть навыками разработки планов создания отечественных 
брендов 

UKP 4503 

 
Управление качеством продукции 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты:  Mar 1406 Маркетинг,  

UTSP 3504  

 Управление товарной и сбытовой 
политикой 

2+1+0 

Задачи дисциплины: 

– дать знания теоретических основ в области обеспечения качества 
и управления качеством продукции; 

– изучить принципы системного управления качеством продукции 

и услуг; 
– приобрести навыки по применению статистических методов 

контроля качества продукции; 

– научить будущих специалистов оценке конкурентоспособности 
конкретных групп товаров и видов услуг с использованием различных 

методов; 

– ознакомить с основными нормативными документами по 
вопросам качества; 

– изучить основные методы определения и оценки показателей 

- овладеть знаниями управления товарной и сбытовой политики 

организации (предприятия) по разработке эффективной программы 
жизненного цикла продукта, его ассортимента, товарно-знаковой 

символики, концепции упаковки и обеспечения 

конкурентоспособности на основе изучения проблем повышения 
качества продукта, его уровней и методов 

-  приобрести умения и навыки по разработке тактики и стратегии 

конкурентной борьбы 



 

 

качества продукции;  

IM 4504 
 

Инновационный маркетинг  

2 кредита/ 3ECTS 

Пререквизиты: Mar 1406 Маркетинг,  SM 

3402 Стратегический маркетинг 
1+1+0    

- Подготовка выпускников  к выбору инноваций в области 
маркетинговой, торговой, рекламной, логистической и товароведной 

деятельности. 

- Подготовка выпускников к организационно-управленческой 
деятельности при реализации инновационных бизнес-проектов, 

разработки стратегий и тактик предприятий и принятии решений в 

области маркетинга или коммерции. 
Задачами преподавания дисциплины являются:   

- ознакомление с базовыми понятиями и основополагающими 

принципами маркетинга в инновационной сфере; 

- формирование навыков креативной реализации теоретических и 

прикладных знаний  маркетинга в инновационной деятельности на 

предприятии. 

- знать особенности осуществления маркетинговой инновационной 
деятельности на предприятии;  

- уметь  разработывать стратегические решения по отдельным 

элементам комплекса инновационного маркетинга; навыками 
определения конкурентоспособности продукции, расчета цены 

инновационного продукта. 

EM 4505 

 
Event – маркетинг  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:   Mar 1406 Маркетинг,  
MK 2417 Маркетинговые коммуникации 

2+1+0 

Целью освоения дисциплины «Event – маркетинг» является 

формирование у слушателей комплексного представления о 

маркетинговых событиях как одном из инструментов эффективной 
коммуникационной стратегии компании в условиях информационного 

клаcтера. 

 теория и практика организации современных маркетинговых событий, а 
также их влияние на результаты маркетинговой деятельности компании. 

 

 предпосылки использования маркетинговых событий в 

комплексе маркетинговых коммуникаций 

 цели и задачи маркетинговых событий как инструмента 

коммуникаций 

 содержание процесса подготовки, разработки, проведения и 
оценки маркетинговых событий со стороны заказчика и исполнителя 

(агентство). 

 проводить исследования на подготовительном этапе организации 

маркетингового события 

 ставить цели и формулировать задачи маркетинговых событий 

 инициировать и управлять процессом творческой разработки 
идеи и концепции маркетингового события 

 организовывать процесс планирования маркетингового события 
 

ИОТ 2 –  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «МАРКЕТИНГ УСЛУГ» 

BM 4501 

 
Banking Marketing 

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты:   Mar 1406 Маркетинг  

2+1+0 

Objectives of the course:  Understanding the importance and role of 

bank marketing for the financial organizations; Knowledge and understanding 
of fundamental concepts used in bank services marketing 

 

- особенности маркетинга в банковской сфере 

 - основные понятия, принципы, методы маркетинговой деятельности 
для анализа и решения проблем в конкретной сфере услуг 

MTO 4502 
 

Маркетинг торговых организаций 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:   Mar 1406 Маркетинг  

2+1+0 

Цель: изучение проблем торгового маркетинга, методов продвижения 
товаров/услуг на современных рынках, формирование практических 

навыков создания и развития системы продвижения товаров/услуг в 

рыночных условиях хозяйствования.  

Задачи:  изучить развитие технологий  продаж в их историческом 

контексте; 

 сформировать представление о месте продаж  в маркетинге и 
маркетинговой структуре 

- теоретические основы изучения потребительского поведения и 
методические вопросы сегментирования, позиционирования товара; 

- разработки комплекса маркетинга услуг 



 

 

TM 4503 
 

Туристский маркетинг 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:   Mar 1406 Маркетинг 

2+1+0 

Цель освоения дисциплины (модуля): усвоение 
студентами теоретических основ,  практических умений и навыков 

выработки и внедрения эффективных решений в области 

организации маркетинговой деятельности, с целью наиболее 
эффективного достижения маркетинговых целей предприятий 

туристской индустрии.  

Задачи: - усвоить основные понятия в области маркетинговой 
деятельности изучить содержание маркетинговой деятельности 

предприятий туристской индустрии владеть навыками работы с 

потребителями туристских услуг 
 

- знать стратегическую роль маркетинга в управлении современным 
туристским предприятием;  

- знать виды маркетинговой деятельности в сфере социально-

культурного сервиса и туризма; 
- знать  концепцию маркетинга-микс;  

- знать инструменты маркетинга; методы маркетинговых 

исследований; тенденции маркетинга в сфере туризма и 
гостеприимства. 

- Уметь использовать маркетинговые инструменты в организации и 

развитии предприятия сферы туризма и гостеприимства; проводить 
маркетинговое исследование; разрабатывать комплекс маркетинговых 

мероприятий для предприятий социально-культурного сервиса и 

туризма. 
- Владеть основами маркетинговогопланирования; навыками анализа 

конкретной маркетинговой проблемы и предложения способов ее 

решения. 

MI 4504 

 
Маркетинг в инновации 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Mar 1406 Маркетинг,  SM 
3402 Стратегический маркетинг 

1+1+0    

Целями курса являются: ознакомление с основными особенностями 

применения концепции маркетинга инноваций – одного из новейших 

направлений в теоретических  исследованиях и практике хозяйствования.   
Задачи: формирование системы маркетингового управления, 

соответствующей специфике отрасли и этапу становления компании, 

внедряющей инновацию;  формирование сбалансированной 
коммуникационной стратегии, направленной на завоевание целевых 

рынков. 

- знать особенности осуществления маркетинговой инновационной 

деятельности на предприятии; уметь  разработывать стратегические 

решения по отдельным элементам комплекса инновационного 
маркетинга; 

- навыками определения конкурентоспособности продукции, расчета 

цены инновационного продукта. 
 

ARU 4505 

 
Анализ рынка услуг 

3 кредита/ 5ECTS 
Пререквизиты Mar 1406 Маркетинг,  SM 

3402 Стратегический маркетинг 

2+1+0 

Целью преподавания курса «АРУ» является изучение и анализ 

мирового рынка услуг, структуры рынка услуг, рассмотреть услуги, 
связанные с обслуживанием внешнеэкономических связей: транспорта, 

услуги связи, туризма, информационные, страховые, инжиниринговые, 

консалтинговые услуги и т.д.  

- знать сущность услуг и их место в экономической системе;  

- классификацию видов деятельности в сфере услуг;  
- основы стратегического управления маркетингом в сфере услуг;  

- уметь проводить анализ рынка услуг в регионе.  

- проектировать работу организации сферы услуг.  

ИОТ 3–  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ» 

BM 4501 

 
Банковский маркетинг  

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты  Mar 1406 Маркетинг ,  SM 
3402 Стратегический маркетинг 

2+1+0 

Основная цель данного курса – анализ содержания и важнейших 

направлений развития маркетинга в банковской сфере.  

 Задачи: в процессе изучения дисциплины необходимо рассмотреть 
основные банковские услуги на современном этапе развития рыночной 

экономики, проанализировать особенности банковских продуктов и 

специфику банковского маркетинга 

обладать базовыми знаниями, умением выбора, 

модификации и разработки необходимых методов банковского 

маркетинга, исходя из конкретных маркетинговых задач; владеть 
навыками  аналитической, научно-исследовательской деятельности, 

требующих навыков самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные информационные технологии; управлять 
окружающей средой, оценивать рыночную ситуацию и, в соответствии 

с меняющейся конъюнктурой, принимать взвешенные управленческие 

и маркетинговые решения; 

Agr 4501 
 

Агромаркетинг 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Mar 1406 Маркетинг , PM 
3501 Промышленный маркетинг 

 

2+1+0 

Цель изучения данной дисциплины – дать студентам понятие 
маркетинга в агропромышленном комплексе и раскрыть основные 

маркетинговые проблемы в современном сельском хозяйстве. 
Задачи  дисциплины: - изучить особенности маркетинга продукции 

растениеводства и животноводства;  

- дать анализ функционирования перерабатывающей сферы АПК и 
рассмотреть современные маркетинговые стратегии в изготовлении 

пищевых продуктов. 

- знать особенности  использования маркетинга в сельском хозяйстве; 
- знать  особенности маркетинга продукции растениеводства и 

животноводства; 
- уметь анализировать  функционирования перерабатывающей сферы 

АПК. 



 

 

TM 4503 
 

Туристский маркетинг 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:   Mar 1406 Маркетинг  

 
2+1+0 

Цель освоения дисциплины (модуля): усвоение 
студентами теоретических основ,  практических умений и навыков 

выработки и внедрения эффективных решений в области 

организации маркетинговой деятельности, с целью наиболее 
эффективного достижения маркетинговых целей предприятий 

туристской индустрии.  

Задачи: - усвоить основные понятия в области маркетинговой 
деятельности изучить содержание маркетинговой деятельности 

предприятий туристской индустрии владеть навыками работы с 

потребителями туристских услуг. 

- Умение применять теоретические положения, идеи и методы 
классического маркетинга для решения конкретных практических 

задач в отдельных отраслях; 

- Умение использовать систему антикризисных мер, принципы и 
способы обеспечения выживания предприятия (фирмы); 

 

Mac 4504 

 
Макромаркетинг  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты Mar 1406 Маркетинг,  SM 

3402 Стратегический маркетинг 

1+1+0 

Представляется механизм постановки целей макромаркетинга и их 

реализации с использованием маркетинговых технологий и 

инструментов, обеспечивающих достижение долгосрочных целей развития 

компании. Особое внимание уделяется принятию маркетинговых решений, 

связанных с сегментированием, позиционированием, продвижением 

производимых продуктов, управлением ассортиментом и ценой. 
Целями освоения дисциплины являются: формирование 

теоретических знаний в функциональных областях маркетинга на 

макроуровне; развитие практических навыков эффективного 
использования маркетинговых технологий и инструментов в 

управленческой деятельности.  

- Умение оценивать привлекательность рынков и уровень деловой 

активности, трансформировать методы, способы и методики изучения 

и прогнозирования рынков, ситуационного анализа положения 

предприятия в рыночном пространстве применительно к 

специфическим особенностям и целям использования маркетинга на 

макроуровне; 
 - способностью самостоятельно принимать эффективные решения на 

основе анализа и оценки взаимодействия внутренней и внешней среды,  

UTP 4505 
 

Управление товарной политикой 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Mar 1406 Маркетинг,  UTSP 

3504  
 Управление товарной и сбытовой 

политикой 

2+1+0 

Целями освоения дисциплины «Торговая политика и обеспечение 
интересов бизнеса» являются:  

 Подготовка студентов к фундаментальному изучению инструментов и 
отдельных аспектов торговой политики 

 Формирование базовых знаний основ торговой политики и понимания 

роли торговой политики в продвижении интересов национального 
бизнеса 

 Изучение целей и интересов бизнеса в области внешнеэкономической 
деятельности 

 Рассмотрение основных теорий международной торговли и прямых 
иностранных инвестиций 

 Определение и практический анализ факторов, влияющих на выбор 

способов ведения зарубежного бизнеса 
 

- овладеть знаниями управления товарной политики организации 
(предприятия) по разработке эффективной программы жизненного 

цикла продукта, его ассортимента, товарно-знаковой символики, 

концепции упаковки и обеспечения конкурентоспособности на основе 
изучения проблем повышения качества продукта, его уровней и 

методов. 

 Иметь навыки анализа взаимосвязи  торговой и  
макроэкономической политики 

 Уметь анализировать участие бизнеса в формировании торговой 
политики 

 Знать цели осуществления компаниями внешнеэкономической 
деятельности 

рынках. 

 Специальность 5В050700  Менеджмент  

Название дисциплины, количество кредитов, 

пререквизиты, распределение по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса) Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

1 2 3 4 

IK1101 История  Казахстан  
2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: истории государства и права Республики Казахстан направлена 
на изучение процесса зарождения, становления и развития государства и 

права. Выводы и суждения данной науки основаны на анализе точных фактов 

и реально состоявшихся событий государственно-правовой жизни Казахстана. 
Место и роль науки государства и права Казахстана среди других наук 

определяются тем, что она представляет собой реализацию исторического 

подхода исследования государственно-правовых явлений с момента их 

Знание: разных сторон жизне-деятельности Казахской орды 
имеются в официальных документах, в различных письменных 

источниках зарубежных и местных наблюдателей, в произве-

дениях народного творчества.  
Умение в современных условиях осуществлятьь изучение 

истории государства и права Республики, опираясь на 

подытоженный в этом направлении научно-исследо-вательский 



 

 

возникновения по сегодняшний день.  опыт и знание в целях воссоздания объективной картины истории 
государства и права страны. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-ориентированный 

казахский(русский) язык 
3 кредита/   5   ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель модуля: расширение лексического минимума общеупотребительных 

слов и словосочетаний, 
овладения грамматическими формами и конструкциями на уровне их 

употребления в речи. Овладение лексическим и терминологическим 

минимумом по специальности. Построение различных типов речевой 
деятельности: беседа, описание, информирование. Грамматические формы и 

конструкции в коммуникативном, функциональном аспектах. 

Репродуцирование адаптированных и продуцирование несложных 
прагматических текстов, диалогических и монологических, в устной и 

письменной форме, на темы, актуальные для социально-бытовой и 

профессиональной сфер, по разным видам речевой деятельности: говорению, 
аудированию, чтению, письму. 

Знание: развитие учебно-профессиональной речи: а) выработка 

умений и навыков чтения, слушания, конспектирования 
литературы по специальности; б) составление различного рода 

научно-учебных текстов, близких к текстам учебников и лекций, 

диалогов и монологов на учебно-профессиональные темы. 
Умение развивать научно-профессиональную речь: активное, 

обобщенное, объемное формирование навыков и умений в 

области научно-профессиональной речи. 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

3 кредита/  5 ECTS 
Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель модуля: фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического норм изучаемого иностранного языка. Фонетика: 

произносительные и ритмико-интонационные 
особенности иностранного языка, рецепция и репродукция звуковой системы 

речи. Орфография: звукобуквенная система языка, основные орфографические 

правила. Лексика: словообразовательные модели; лексический минимум 
объемом в 2500 единиц базового языка, а также терминов, соответствующих 

профилю специальности; дифференциация Лексики по сферам применения. 

Знание: основных частей речи – имя существительное, 

прилагательное, наречие, глагол, артикль, местоимение, предлог; 

структура простого и сложного предложения; основные модели 
словообразования. Чтение: формирование навыков 

ознакомительного, поискового, изучающего и просмотрового 

чтения. Умение переводить тексты по специальности с 
иностранного языка на родной в соответствии с языковыми 

нормами. Аудирование: восприятие на слух сообщений бытового, 

информационного и профессионального характера 

ME 1301 Математика в экономике 

3 кредита/1 

Пререквизиты: нет 
2+1+0 

Цель преподавания математических дисциплин в вузе для студентов 

экономических специальностей – ознакомить студентов с основами 

математического аппарата необходимого для решения теоретических и 
практических задач экономики; привить студентам умение самостоятельно 

изучать учебную литературу по математике и ее приложениям; развить 

логическое и алгоритмическое мышление; повысить общий уровень 
математической культуры; выработать навыки математического исследования 

прикладных вопросов и умение перевести экономическую задачу на 

математический язык. 
Целью освоения дисциплины является формирование 

математических знаний, умений и навыков, реализующих одну из основных 

идей подготовки бакалавров менеджмента- идею математического 
моделирования экономического процесса с целью его исследования и 

управления . 

 

знать:место и роль математики в современном мире, мировой 

культуре и истории; 

математическую   символику  для  выражения   количественных  и  
качественных  отношений  

между элементами математических моделей;  

уметь:использовать основные понятия и методы аналитической 
геометрии, линейной алгебры, математического анализа и теории 

вероятностей при математическом моделировании 

организационно-управленческих задач и бизнес-процессов в 
области профессиональной деятельности; 

владеть:основами методики построения математических моделей 

линейных экономических процессов; навыками применения 
аппарата линейной алгебры, математического анализа и теории 

вероятностей для исследования экономико-математических 

моделей задач управления.  

Модуль 1. Введение в экономику 

PE 1401 Принципы экономики 

3 кредита/1 
Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель курса – научить студента разбираться во всех тонкостях 

современной экономической жизни, получить правильное представление о 
глубинной сути наблюдаемых социально- 

экономических явлений. 

В содержание курса входит изучение всех процессов, образующих 
воспроизводственный цикл современных экономических отношений 

- обладание первичными навыками экономического анализа 

- способность анализировать процессы, ситуации, явления и 
проблемы в современной экономике 



 

 

IEU 1402 История экономических 
Учений 

2 кредита/1 

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

 

 
 

 

 
 

Целью курса  является формирование научного мировоззрения у 
студентов, будущих специалистов экономической сферы, воспитание нового 

экономического мышления и культуры, умение выявлять реальные 

противоречия процесса познания и находить пути их разрешения. 
Задача  дисциплины – ознакомить студента с содержанием 

экономических учений на различных этапах, исторически сменявших одна 

другую общественно-экономических формациях для углубления знаний 
политической экономии (экономической теории). 

-обладание первичными навыками экономического анализа 
-способность анализировать процессы, ситуации, явления и 

проблемы в современной экономике; 

- ориентироваться в экономической жизни общества, 
пользоваться различными методами экономического анализа, 

самостоятельно анализировать факты и делать верные выводы.  

- навыки: понятиями экономических школ, экономической 
ситуацией на рынке, тенденцией развития экономики в 

современных условиях. 

1 курс/2 семестр 

Модуль 1. Введение в экономику 

Mic1401 Микроэкономика 

2 кредита/2 

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

Основная цель микроэкономики состоит в  получении студентами 

знаний, необходимых для понимания механизма функционирования 

экономики на уровне домохозяйств, фирм, отраслей, а также анализа 
последствий  проводимой государственной политики. 

Задачи дисциплины - овладения студентами теоретическими знаниями 

и умением применять их к практическим проблемам  в экономике. 

-Понимание закономерностей экономического развития, 

основных принципов организации современной экономической 

жизни на микроуровне;  
-обладание первичными навыками экономического анализа, 

способность анализировать процессы, ситуации, явления и 

проблемы в современной экономике. 

Модуль 2. Менеджмент и маркетинг 

Men 1402 Менеджмент 

3 кредита/2 

Пререквизиты: нет 
2+1+0 

Цель курса - ознакомить студентов с основополагающими положениями 

эффективного управления организациями, предприятиями, фирмами: 

различными концептуальными подходами к управлению, факторами; 
влияющими на принятие действенных эффективных решений.  

Задачи изучения дисциплины состоят в формировании у студентов нового 

управленческого мышления, необходимых знаний для решения практических 
задач по планированию, организации, мотивации и контроля деятельности 

различных организаций. 

В данном курсе рассматривается основной круг вопросов, связанных с 
теорией и практикой менеджмента: окружающая среда организации; 

управленческие функции; связующие процессы; групповая динамика и 

лидерство; человек в организации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные теории управления и тенденции их развития 

Уметь: профессионально вести управленческую, коммерческую 
работу в организациях различных организационно-правовых 

форм 

Владеть: методами научной организации труда, систематизации и 
использования информации 

Mar 1403 Маркетинг 

3 кредита/2 

Пререквизиты: нет 
2+1+0 

Цель -  изучение теоретических основ маркетинга, а также овладение 

практическими навыками по применению элементов, принципов маркетинга в 

деятельности фирм. 
Задачи дисциплины заключаются в обеспечении теоретической и 

практической подготовки студентов по осуществлению маркетинговой 

деятельности на предприятии по  формированию и реализации товарной, 
ценовой, распределительной, сбытовой, коммуникационной политики. 

В данном учебном курсе излагаются методологические и методические 

основы маркетинга, определяются его роль и место в функциональной 
структуре управления современным предприятием в условиях рынка. 

Описываются основные рабочие понятия маркетинга, составляющие его 

сущность и содержание. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: цели, задачи, функции маркетинга, его роль в управлении 

организацией. 
Уметь: анализировать рыночную среду;  выявлять рыночные 

возможности и угрозы, а также сильные и слабые стороны 

управления маркетингом организации. 
Владеть: методами разработки комплекса маркетинговых 

решений организации в условиях глобализации. 

 
 

GB 1404 Государство и бизнес Цель курса: ознакомить студентов о влиянии на стратегию и тактику частного В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

 

 3 кредита/2 
Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

предпринимателя с одной стороны взаимоотношения правительства и бизнеса, 
с другой стороны процесса государственной экономической политики. 

Задачами дисциплины является изучение основных законодательных и 

нормативных актов по вопросам государственной поддержки 
предпринимательства;   изучение принципов государственного регулирования 

предпринимательства. 

 

Знать: проблемы взаимоотношений государства с бизнесом; 
экономическую сущность государственного 

предпринимательства.  

Уметь обосновывать необходимость государственного 
вмешательства в экономику.   

Владеть: методами применения механизмов государственного 

регулирования.  

Модуль 5. Количественные оценки в экономике 

Sta  1405 

Статистика 

3 кредита/2 

Пререквизиты: нет 
2+1+0 

Цель курса - понимание статистической методологии: общих 

принципов, методов сбора, обработки, 
контроля, анализа, прогнозирования статистической информации для принятия 

решений на уровне 

предприятий и на уровне государственного, регионального управления 

Задачи дисциплины: 

- сформировать современное представление о важности статистических 

методов изучения в общественной жизни; 
- сформировать специфический понятийный аппарат; 

- изложить классификацию статистических величин, их значение и 

применение. 

- Понимать и уметь анализировать в общих чертах основные 

экономические и программы в Республике Казахстан и за ее 
пределами;  

- знать и выполнять требования современного законодательства; 

-  ориентироваться в окружающем мире, в  социально-
экономических процессах, происходящих в Казахстане и за его 

пределами 

Модуль 7. Бизнес -менеджмент и управление персоналом 

OB 1406 Организация бизнеса 

3 кредита/2 
Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Цель:   формирование   у   студентов   системного,   целостного 

представления   о   технологии   организации   предпринимательской   
деятельности,   освоение знаний, необходимых для организации бизнеса в 

современной экономике 

Задачи: изучение законодательной базы организации бизнеса; особенностей 
различных ее организационно-правовых форм, 

условий, принципов и этапов создания собственного дела; изучить 

предпринимательские риски; уяснить важнейшие аспекты государственного 
регулирования бизнеса 

Краткое    содержание:    Организационно-правовые основы бизнеса,  

инфраструктура  бизнеса. 
Деятельность  фирмы  как  основного  субъекта    предпринимательской     

деятельности,эффективность использования ресурсов фирмы, бизнес-

планирование деятельности фирмы, государственное регулирование бизнеса, 
особенности его организации на международном уровне 

знать: законодательную базу организации бизнеса; особенности  

ее организационно-правовых форм, условия, принципы и этапы 
создания собственного дела;  важнейшие аспекты 

государственного регулирования бизнеса 

уметь: собирать, обрабатывать и анализировать теоретический и 
практический материал; 

самостоятельно разбирать конкретные ситуации на практике. 

нвыки: разработки Устава предприятия; 
разработки документов по созданию фирмы; разработки 

договоров; 

составление разделов бизнес-плана. 
 

 

 

PMK 2201 Психология межличностной 

коммуникации 
2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: межличностная коммуникация — это неформальное 

взаимодействие, которое происходит один на один или в малых группах. В 
процессе межличностной коммуникации мы разговариваем, слушаем, 

отвечаем, делимся своими чувствами и формируем отношения. 

Знание: анализ межличностной коммуникации — это анализ 

того, при каких условиях и с помощью каких средств 
представления, идеи, знания, настроения, т.е. субъективный опыт 

одного субъекта может быть перемещен и более или менее точно 

истолкован другим. Задачей исследования тем самым становится 
выявление и описание различных предпосылок и условий 

успешной (или, напротив, неуспешной, затрудненной) 

коммуникации. 



 

 

TPP 2202 Теоретическая и прикладная политология 
2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 
 

Цель модуля: изучать сущность политики, еѐ природу, значение политики для 
личности и общества, между классами, нациями и государствами; между 

личности, обществом и государством. Теоретическая политология выявляет и 

исследует ряд закономерностей: 
а) закономерности возникновения, функционирования и развития 

политических интересов социальных субъектов, их взаимодействия с 

экономическими и другими социальными интересами; 
б) закономерности возникновения, функционирования и изменения характера 

и содержания политической власти и государства;  

в) закономерности функционирования и развития политической деятельности, 
политических отношений, политических процессов; 

г) способы познания политических явлений, соотношение в них рационального 

(сознательного) и пропорционального (бессознательного). 

Знание: частных политических проблем, анализировать 
складывающуюся в обществе в данный конкретный момент 

политическую ситуацию, способствует конструктивному 

решению актуальных практических задач политической жизни 
общества, вырабатывает и предлагает практические советы и 

рекомендации участникам политических событий в решении 

текущих политических проблем и конфликтов. 
Научный анализ и выработка практических рекомендаций 

осуществляются прикладной политологией в сферах: 

- регулирования политических конфликтов и достижения 
необходимого социального консенсуса (согласия); 

- организации и проведения избирательных компаний; 

- формирования общественного мнения и использования СМИ. 

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

 

Цель модуля: индивидуальный успех в социальном пространстве. Причем 

скромный довесок «в социальном пространстве» предполагает, что проблемы 

успеха и успешности не будут, да и не могут рассматриваться изолированно от 
других сюжетов социальной этики, связанных с понятиями справедливости, 

свободы, общественной безопасности, экономической эффективности и т.д.  

 

Знание: создать общественную систему, где каждому будут 

максимально доступны ситуации переживания успеха и где 

успехи индивидов и групп будут прямо способствовать общему 
благу.  

KR 2204 Культура и религия 
2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: достижение в анализе религии таких наук как история, 
социология, психология, философия, филология, антропология и др. 

Знание: выбрать ту область для исследований, которая Вам более 
по душе – от ритуалов африканских племен до проблем 

современного общества. Все зависит от Ваших личных 

предпочтений при соблюдении одного условия – основным 
предметом вашего интереса должна быть религия. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель модуля: изучение основных этапов становления и развития социологии 

(предыстория и социально-философские предпосылки). История социологии: 
классические и современные социологические теории. Общество, социальные 

институты и взаимодействия. Социальные группы и общности.  

Знание: Глобальных проблем социальной жизни и 

общечеловеческие ценности. Теории среднего уровня (социология 
коммуникаций, социология образования, социология молодежи, 

экономическая социология, социология религии и др.). 

Социальные конфликты и логика их разрешения. Методология и 
методы социологического исследования.  

Умение разрабатывать программы социологического 

исследования. Методы сбора социологической информации. 
Анализ и техника обработки эмпирических социологических 

исследований. 

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности человека 
2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение ззаконодательных и правовых актов в области 
безопасности жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и 

функционирования гражданской обороны (ГО) в РК. Классификация опасных 

и вредных факторов. Радиационная опасность. Защита от ионизирующих 
излучений. Химическая опасность. Приборы радиационной и химической 

разведки, дозиметрического контроля. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности.  
 

Знание: защита человека и среды обитания от вредных и опасных 
факторов природного и техногенного происхождения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций различного характера. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях. Владение основными принципами и 

способами защиты населения в чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени. Оказание доврачебной помощи при 
чрезвычайных ситуациях. Организация мероприятий по 

эвакуации населения. Защита от оружия массового поражения. 

Организационно-практические меры безопасности при 
землетрясениях. Защита населения при стихийных бедствиях, по-

жарах, авариях и взрывах на производственных объектах.  

Умение использовать основы организации и проведения 
аварийно-спасательных работ. Чрезвычайные ситуации 



 

 

социального характера. Психологические аспекты чрезвычайных 
ситуаций. 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение место и роли экологии в решении современных 

экономических и политических проблем. Аутэкология: экологические 
факторы, зоны оптимума и минимума. Демэкология: характеристики 

популяции, флуктуации и регуляция численности популяции. Синэкология: 

типы взаимодействия в сообществах, трофическая структура сообщества и 
экологические пирамиды. Функции экосистем: энергетический обмен и 

круговорот веществ, целостность и устойчивость экосистем, экологические 

сукцессии.  

Знание: понятиями о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. Типы 

наземных и водных экосистем. Учение о биосфере и ноосфере. 
Живое вещество биосферы и его функции. 

Умение использовать природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Охрана природы и экологические проблемы 
современности. Проблемы экоразвития. 

KP 2208 Казахстанское право 
2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель модуля: изучение основных понятий и категории государства и права. 
Правовые отношения. Правомерное поведение и правонарушение. 

Юридическая ответственность. Основы конституционного права Республики 

Казахстан. Основы административного права Республики Казахстан. Основы 

гражданского права Республики Казахстан. Основы семейного права 

Республики Казахстан. Основы организации и деятельности 

правоохранительных органов.  

Знание: основых финансовых прав Республики Казахстан. 
Основы налогового права Республики Казахстан. Основы 

трудового права Республики Казахстан. Основы уголовного права 

Республики Казахстан. Основы экологического права Республики 

Казахстан.  

Умение владеть основными земельными правами Республики 

Казахстан. Основыми уголовно-процессуальными и гражданско-
процессуальными правами. Основыми международными правами. 

OE 2209 Основы экономической теории 

2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение роли экономической теории в развитии общества. 

Основные проблемы экономики. Экономические категории и законы, 
специфические методы изучения экономических процессов. Отношения 

собственности и типы экономических систем.  

Знание: законами формирования рынка и специфика их 

становления в постсоциалистических странах; основные 
категории и законы рынка, принципы индивидуального 

воспроизводства; специфика формирования издержек и их виды; 

особенности рынка факторов производства, их цен и доходов.  
Умение использовать взаимосвязь проблем экономики на микро и 

макроуровне, основные законы функционирования 

 
 

Модуль 1. Модуль 1. Введение в экономику 

Mac 2401 Макроэкономика 
2 кредита/3 ECTS 

 

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

Цель курса - дает понимание внутреннего устройства и 
закономерностей функционирования современной экономики как единой, 

целостной и динамично изменяющейся системы.  

Задачи курса – дать студентам глубокое понимание сути 
макроэкономических процессов, таких как экономический рост, занятость, 

инфляция, валютный курс, платежный баланс, внешний долг и другие и путей 

их регулирования для достижения нужных обществу результатов. 

- Понимание закономерностей экономического развития, 
основных принципов организации современной экономической 

жизни на макроуровне;  

- обладание первичными навыками экономического анализа, 
способность анализировать процессы, ситуации, явления и 

проблемы в современной экономике. 

 

Модуль 3. Финансы и кредит 

Fin 2402 Финансы 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

твѐрдых знаний о понятии и особенностях работы финансовой системы, 
ознакомление с теорией и организацией государственных финансов, финансов 

предприятий различных форм собственности, а также с 

особенностями функционирования финансовых рынков. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть разносторонними знаниями в области теории финансов стран с 

развитой рыночной экономикой и Казахстана; 
- изучить основы практической организации финансов; 

- приобрести умения применять полученные знания и навыки в практике 

финансовой работы. 

- знать особенности организации  финансов предприятий 

различных форм собственности и хозяйствования, уметь 
оценивать финансовое положение корпорации, разрабатывать  

финансовые планы и прогнозы, иметь навыки принятия 

правильных финансовых решений в условиях посткризисного  
периода экономики в различных сферах функционирования 

корпораций. 



 

 

Модуль 4. Учет и аудит 

BU 2403 Бухгалтерский учет 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

Целями дисциплины являются приобретение теоретических знаний и 

практических навыков проведения аудита хозяйствующих субъектов как 

независимого контроля правильности организации ведения бухгалтерского 
учѐта, организации и функционирования системы внутреннего контроля. 

Задачи дисциплины:-изучение методологии организации и ведения 

бухгалтерского учета; - изучение нормативного регулирования бухгалтерского 
учета; - ознакомление с международной системой учета; - ознакомление с 

системой управления организацией, правами и обязанностями главного 

бухгалтера; - изучение учетной политики по различным аспектам 
бухгалтерского учета; - изучение бухгалтерского учета внеоборотных активов  

- уметь диагностировать, прогнозировать и управлять  денежными 

средствами, 

-  анализировать процесс управления финансами предприятий и 
коммерческих организаций, 

-  формировать оптимальные соотношения финансовых ресурсов 

и их источников формирования и размещения. 

IP 2601 Инновационное предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

необходимых навыков и компетенций для успешной работы в области 

предпринимательства в производственной сфере, осуществления 
инновационной деятельности в условиях рынка, управления рисковыми 

инвестициями в материальное производство.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: современные тенденции и разновидности экономического 

развития;  
уметь: оценивать экономическое положение хозяйствующего 

субъекта на рынке и выбирать стратегию и тактику 

инновационного поведения, позволяющего получить и сохранить 
конкурентные преимущества.  

IP2602 Интеллектуальное  право 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

 

Целями изучения данного курса являются формирование у слушателей на 

основании законодательства РК и иных нормативных правовых актов, 

международных договоров, судебной и административной практики 
представления об интеллектуальных правах гражданина или юридического 

лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь раскрыть признаки изобретения, полезной модели, 

промышленного образца и других объектов интеллектуальных 
прав, объяснить различия между объектами авторского права и 

объектами патентного права.  

PP 2603 Предпринимательское право 

2 кредита/3  ECTS 

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

 

Цель дисциплины — является ориентация студентов на системное, 

комплексное изучение основных тем дисциплины, законодательства РК, 

регулирующего предпринимательскую деятельность, а также формирование 
умений правильного применения основных юридических понятий и 

институтов  предпринимательского права в практической работе. 

Задачи  дисциплины- ознакомление с основами понятий государства в 
области предпринимательства, формами и методами ее реализации, понятием, 

системой предпринимательского права и содержанием основных его разделов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные нормативные правовые документы и уметь 

правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации; условия и 

порядок осуществления профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания. 

TP 2604 Трудовое право 
2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 
 

Цели изучения дисциплины: обучение студентов пониманию основ 
правового регулирования отношений в сфере труда в Республике Казахстан, 

умение выявлять тенденции развития законодательства и 

правоприменительной практики в этой сфере, формирование у обучающихся 
навыков юридических действий по защите трудовых прав. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен : 
Знать: предмет трудового права, его место в системе 

Казахстанского права, об основах правового положения субъектов 

трудовых правоотношений;  источники, систему права и систему 
законодательства РК; 

Уметь: компетентно, опираясь на правовые нормы, 

квалифицировать обстоятельства, возникающие при 
осуществлении трудовой деятельности;  

Владеть: навыками анализа и решения юридических задач в 

области трудовых правоотношений.  



 

 

ME 2605 Мировая экономика 
2 кредита/3  ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 
 

Целью дисциплины является формирование у студентов 
представления о развитии мировой экономической системы как совокупности 

взаимодействующих институтов под воздействием эндогенных и экзогенных 

факторов.   

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать основные тенденции развития современного мирового 

хозяйства; уметь ориентироваться в мировой валютно-

финансовой системе, валютно-финансовых отношениях; иметь 

навыки применения результатов новейших исследований и 

публикации в ведущих  профессиональных журналах, 

посвященных вопросам развития мирового хозяйства. 

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 
1+1+0 

Цель модуля: изучить науку философию, как феномен культуры. Философия, 

еѐ предмет и функции. Философия в культурно-историческом контексте. 

Исторические типы философствования в контексте культуры Древнеиндийская 
философия как феномен восточной культуры. Древнекитайская философия в 

период расцвета китайской культуры. Философия в античной культуре.  

Знание: феноменом философии в средневековой культуре. 

Арабо-мусульманская философия в контексте исламской 

культуры Феномен философии и религии в западноевропейской 
средневековой культуре. Философия в культуре Ренессанса и 

Реформации. Западно-европейская философия в культуре Нового 

Времени. Русская философия как феномен российской культуры 
Х1Х – ХХ в.в. Феномен философии в казахской культуре 

Советская Философия в культуре ХХ в. Западная философия в 

контексте культуры ХХ в. 
канун ХХ1 в. Философия бытия. Философская антропология. 

Социальная философия. Философия культуры. Философия любви. 

Философия религии. Философия истории 
Философия политики. Философия образования. 

Умение использовать проблемы теории диалектики. 

Эпистемология. Философия глобальных проблем. 

ITPZ 
2301 

Информационные технологии для  
профессиональных целей 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: нет 
1+0+2 

Цель курса – формировать у студентов знания и умения в области 
информационных технологий, необходимые для профессиональной 

деятельности. 

Основные задачи курса:  дать представление о роли 
информационных технологий в современном мире;  заложить навыки 

соблюдения правил техники безопасности и гигиенические требования при 

работе на ПК;  показать  совокупность средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных  для получения информации нового качества;  

привить навыки работы с современными программами, сервисами и 
информационными ресурсами, необходимыми в профессиональной 

деятельности; ознакомить с особенностями профессионального общения с 

использованием современных средств коммуникаций. 

Знать: о роли электронных коммуникаций в профессиональной 
деятельности;порядок ввода и редактирования информации в 

системе автоматизации; 

Уметь: пользоваться программным обеспечением для решения 
профессиональных задач;использовать сервисы и 

информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности;  использовать современные методы для введения, 

обработки данных;  

Владеть:приемами и методами подготовки текстового, 
табличного и графического материала;  приемами оформления 

иллюстраций;методами визуальной демонстрации результатов 

работы. 

Модуль 3. Финансы и кредит 

NN 2401 Налоги и налогообложение 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Fin 2409 Финансы 
2+1+0 

Цель учебной дисциплины: дать студентам базовые теоретические знания в 

области налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций 

развития современной налоговой системы Казахстана, актуальных проблем 
исчисления налогов в РК, а также сформировать практические навыки по 

исчислению налогов и сборов, взимаемых в Казахстане. 
Задачи дисциплины: 

- сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогов; 

- обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления 
налоговой политики Казахстана; 

- научить студентов исчислять налоговые платежи. 

- Знать основы современной теории налогов и налогообложения, 

закономерности развития налоговой системы Казахстана, 

основные направления налоговой политики Казахстана права, 
обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 

Ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового 
законодательства; -механизм исчисления, взимания и уплаты 

действующих в настоящее время налогов и сборов в Казахстане. 

Модуль 4. Учет и аудит 

Aud 2402 Аудит Целями освоения дисциплины являются: научить студентов основным - знать характер и содержание работы аудитора в процессе 



 

 

2 кредита/3 ECTS 
 

Пререквизиты:BU 2411 Бухгалтерский учет 

1+1+0 

концепциям аудита, теоретическим основам аудита, общей технологии 
аудиторских проверок, взаимосвязи бухгалтерского учета и аудита. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть отличие аудита от других форм контроля 
- ответить вопросы организации аудиторской деятельности, аудиторской 

проверки 

- освоение методики аудиторской проверки; 
- приобретение навыков аудиторской проверки. 

 

подготовки, проведения и оформления аудиторской проверки 
финансово-хозяйственной деятельности промышленного 

предприятия разных организационно-правовых форм, 

предусмотренных действующим законодательством; 
- знать какие хозяйствующие субъекты подлежат обязательному 

аудиту; 

- знать какие виды услуг может оказывать аудитор (аудиторская 
фирма) 

 

Модуль 6. Управленческое решение и оргповедение 

UR 2403 Управленческое решение 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Men 1405 Менеджмент 
2+1+0 

Цель - сформировать у студентов комплекс знаний по приоритетным 

направлениям разработки управленческих решений 

Задачами курса является изучение сущности и основных характеристик 
управленческих решений; функций решения в методологии и организации 

процесса управления. 

В курсе рассматриваются понятие управленческих решений, процесс 
разработки и принятия управленческих решений, классификации и модели 

разработки и принятия управленческих решений, состав основных 

управленческих решений для высшего уровня управления предприятием, 
особенности разработки и принятия решений в группе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные понятия, категории и инструменты 

принятия управленческих решений; основные этапы процесса 

разработки и принятия управленческих решений; 

классификацию методов принятия управленческих решений.  

уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

владеть практическими навыками выбора подходящего и 
наиболее эффективного метода обоснования принимаемого 

решения, определения экономических и социальных последствий 

реализации принятого управленческого решения. 
 

OP 2404 Организационное поведение 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Цель курса - овладение знаниями, методами и приемами управления 

поведением личности и группы в организациях . 
Задачи изучения курса: дать представление о современном состоянии и 

тенденциях развития организационного поведения; изучить методы 

управления поведением работников и групп в организациях; развить навыки 
управления поведением человека и группы в целях повышения эффективности 

деятельности организации. 

В курсе изучаются основные факторы, определяющие поведение людей в 
организации – фаза жизненного цикла организации, организационная 

структура, культура, коммуникации и лидерство в организации, 

индивидуальное развитие сотрудника в фирме; движущие силы и механизмы 
изменения организационной системы, динамика и особенности формирования 

команд.  

При освоении курса студентам необходимо  знать: значение 

организационного поведения в системе менеджмента; факторы 
группового поведения и методы изучения взаимоотношений в 

профессиональной группе; организационно-распорядительные 

методы руководства. 
уметь: управлять взаимоотношениями с коллегами, 

подчиненными и руководителем; целенаправленно формировать 

сплоченный трудовой коллектив. 
владеть: методами мотивации и стимулирования; эффективного 

управления группами людей. 

Модуль 7. Бизнес -менеджмент и управление персоналом 

PM 2405 Производственный менеджмент 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 
2+1+0 

 

Цель - вооружение теоретическими и практическими знаниями в области 

управления производственными системами. 

Задачи: 

- изучение основных закономерностей организации производственных 

процессов; 

- рассмотрение принципов и методов управления основным и 

знать: 

 - теоретические основы управления производством; 

 - принципы и методы управления производством.   
 уметь: 

 - приложить полученные знания к решению конкретных проблем 

практики; 



 

 

вспомогательным производством,  
организации технической подготовки производства. 

 Сущность и функции производственного менеджмента. Производственная 

структура предприятия. Типы производственных процессов и принципы их 
рациональной организации. Методы организации основного и 

вспомогательного производства. Планирование производства и реализации 

продукции. Оперативное управление производством.  

 - - применить  знания  для совершенствования цепи поставок, 
бизнес-логистики, реинжиниринга бизнес-процессов и т.д. 

 навыки в области: 

-проведения экономических расчетов;-анализа данных и 
результатов отдельных сторон деятельности предприятия; -

разработки плана предприятия. 

Модуль 2. Менеджмент и маркетинг 

 

 
 

Log 3401 

Логистика 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты: Mar 1406 Маркетинг 

2+1+0 

Цель:  обучение студентов знаниям основ в области организации, 

планирования и управления материальными и информационными потоками в 
сфере производства, распределения и обращения товара. 

Задачи дисциплины заключаются в изучении  целей и задач логистического 

управления; управления материальными потоками в сферах производства и 
обращения. 

В курсе рассматриваются основные составляющие логистики в их взаимосвязи 

— информационная логистика, логистика товарно-материальных запасов, 
логистика складирования, транспорт, организация логистического 

управления,и др. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  основные элементы и этапы логистического процесса; 
показатели и методы организации логистического процесса. 

уметь: организовывать логистический процесс; рассчитывать 

показатели логистики; разбираться в особенностях различных 
аспектов логистики. 

владеть: навыками планирования и управления логистического 

процесса на предприятии. 

Модуль 5. Количественные оценки в экономике 

Eco 3402 Эконометрика 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: ME 1301 Математика 
 1+0+1 

Цель курса - обеспечить подготовку специалистов высшей 

квалификации, способных глубоко разбираться в вопросах экономики, 

финансов, страхования, налогов и налогообложения, рынка ценных бумаг, 
ценообразования, инвестиционной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

— расширение и углубление теоретических знаний о качественных 
особенностях экономических и социальных систем, количественных 

взаимосвязях и закономерностях их развития; 

— овладение методологией и методикой построения и применения 
эконометрических моделей как для анализа состояния, так и для оценки 

закономерностей развития указанных систем.. 

- Понимать и уметь анализировать в общих чертах основные 

экономические и программы в Республике Казахстан и за ее 

пределами;  
- знать и выполнять требования современного законодательства; 

-  ориентироваться в окружающем мире, в  социально-

экономических процессах, происходящих в Казахстане и за его 
пределами 

Модуль 7. Бизнес -менеджмент и управление персоналом 

UP 3403 Управление персоналом 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: :   Men 1405 Менеджмент 
 

2+1+0 

 

Цель – изучение принципов и методов формирования,  развития и 

использования персонала.  

Задачи – обеспечение организации в нужное время, в нужном месте, 
необходимым количеством и с  соответствующей квалификацией таким 

персоналом, который необходим для достижения целей организации.  

Содержание курса – принципы и методы управления 
персоналом, теоретические и практические проблемы функционирования 

систем управления персоналом, пути реализации кадровой политики, выбор 

максимально эффективной технологии управления. 

знать:  трудовое законодательство, подходы формирования 

кадрового резерва, аттестации персонала. 

 уметь:   разрабатывать стратегию управления персоналом, 
кадровую политику и планирование кадровой работы;  -  навыки: 

применение  знаний для решения задач по эффективному 

управлению человеческими ресурсами;- планировать потребности 

в кадрах на перспективу. 

ИОТ 1 – Специализация «Стратегический (общий) менеджмент»  

SM 3501 

 

Стратегический менеджмент 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты: :   Men 1405 Менеджмент 

Цель: ознакомление с основными  подходами  к стратегическому управлению 

организациями и формированию стратегий их развития.  
Задачи: анализ современных подходов к  проблемам стратегического 

знать:  цели, принятия стратегического решения в виде 

программы или плана, реализации этой программы и управления 
в процессе реализации. 



 

 

 
2+1+0 

менеджмента, включая процессы стратегического планирования и реализации 
стратегии. 

Содержание курса:  Стратегическое планирование и управление: общие 

понятия.  Процесс целеполагания как этап процедуры стратегического 
планирования.  Модели стратегического выбора. Стратегическое планирование 

в условиях диверсификации производства. Функциональные стратегии 

развития предприятия (организации). Продуктовые стратегии. Учет рисков в 
стратегическом управлении развитием предприятий. Методы стратегического 

управления. Контроллинг в системе стратегического планирования и 

управления на предприятии.  

уметь:  определять  цели, формировать программы или планы, 
разработывать алгоритма выполнения программы, определение и 

нахождение необходимых источников финансирования, 

реализовать стратегические программы, включая контроль за 
ходом реализации. 

навыки: повышения обоснованности, качества и эффективности 

стратегического управленческого решения. 
 

 

BP3502 

 

Бизнес-планирование 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  :   Men 1405 Менеджмент 
 

2+1+0 

 

Цель:   разработка комплекса проектной документации и оценка 

эффективности деятельности организации на этапах жизненного цикла 

проекта. 
Задачи: разработка логико-структурной модели бизнес-плана,  оценка 

рыночного потенциала проекта, определение объема, структуры и источников 

финансирования бизнес-плана, разработка решения о реализации бизнес-
плана, разработка модели и осуществление мониторинга реализации бизнес-

плана. 

знать: методологические и методические основы составления 

бизнес-плана. 

уметь: применить полученные знания по бизнес-планированию 
на практике. 

навыки:  грамотного составления бизнес-плана, оценки 

эффективной деятельности организации. 

YZ3503 

 

Управление  

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты: :   Men 1405 Менеджмент 

 

2+1+0 

Цель:   теоретические и практические вопросы управления затратами на 

предприятии.  
Задачи: понятие и сущность затрат как экономической категории, подходы к 

их классификации, теоретические и правовые основы управления затратами, 

особенности анализа и планирования текущих затрат на производственных  
предприятиях, определены направления их снижения, современные системы 

управления затратами и результатами. 

Содержание курса: Сущность и значение затрат. Классификация затрат. 
Правовые основы управления затратами. Информационное обеспечение 

управления затратами. Теоретические основы управления затратами. 

Себестоимость продукции. Калькуляция себестоимости продукции. Текущие 

затраты  предприятия. 

Системы управления затратами на предприятии. Единовременные затраты. 

знать: сущность затрат, подходы к их классификации, 

теоретические и правовые основы управления затратами, 
особенности анализа и планирования текущих затрат на 

предприятиях, направления их снижения 

уметь: применить полученные знания по управлению затратами в 
практической работе. 

навыки: анализа и управления затратами, калькуляцц 

себестоимости продукции.  
 

ИОТ 2 –  Специализация «Управление человеческими ресурсами 

UZ 3501 

 

Управление занятостью 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: :   Men 1405 Менеджмент 
  

2+1+0 

 

      Цель курса: формирование у студентов системного представления об 

управлении занятостью населения. 

       Задачи курса: 
  - изучение предмета и задач занятости населения, проблем 

управления занятостью населения в стране и  регионе; 

  - раскрытие механизма  функционирования рынка труда и его 
влияния на занятость; 

  - изучение механизма государственного регулирования занятости; 
  - изучение  проблем социальной поддержки безработных граждан 

в Казахстане; 

  - рассмотрение  технологии работы в учреждениях и организациях 
службы занятости; 

- изучение зарубежного опыта управления занятостью. 

 

знать:  базовые понятия, категории и принципы,  

современную систему организации занятости населения;  

правовые проблемы признания и социальной поддержки 
безработных граждан в Республике Казахстан;  технологию 

работы в учреждениях и организациях службы занятости.     

 уметь:  анализировать научную и специальную литературу;    
дать объяснения, доказательства, убеждения, разрешения 

конфликтов в сфере социальной работы по вопросам 
занятости населения и ее регулирования; применения 

различных методов исследования в сфере социальной работы, 

проведения эксперимента по выявленной проблеме.  
 навыки: выявления  особенностей занятости населения 

и ее регулирования;  организации самостоятельной работы;  

проведения доступных социальных исследований. 

ETR 
3502 

Экономика трудовых ресурсов 
3 кредита/5 ECTS 

Цель:  сформировать у студентов теоретические знания и практические 
навыки в исследовании социально-экономических проблем трудовых 

знать:  теорию формирования, распределения, 
перераспределения, обмена и использования трудовых 



 

 

 Пререквизиты: :   Men 1405 Менеджмент 
 

2+1+0 

ресурсов.  
Задачи: приобрести знания о теории формирования, распределения, 

перераспределения, обмена и использования трудовых ресурсов, механизма 

и методов управления ими, сформировать практические навыки по 
проведению основных экономико-статистических расчетов и анализа 

воспроизводства трудовых ресурсов. 

Краткое содержание: Трудовые ресурсы общества. Основные категории. 
Влияние особенностей воспроизводства населения на формирование 

трудовых ресурсов. 

 

ресурсов, механизм и методы управления ими. 
уметь:  проводить  основные экономико-статистические 

расчеты и анализ воспроизводства трудовых ресурсов. 

навыки:  управления  трудовыми ресурсами на всех уровнях 
народного хозяйства — от предприятия до правительства. 

 

PPD 

3503 

 

Психофизиология профессиональной деятельности 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: :   Men 1405 Менеджмент 
 

2+1+0 

Цель:  изучение психофизиологических свойств человека, проявляющихся в 

конкретной профессиональной деятельности и оказывающих влияние на 

эффективность и качество этой деятельности.  
Задачи: сформировать основные представления о физиологических 

предпосылках формирования индивидуальной психической деятельности 

человека, показать роль социальной среды в воспитании основных черт 
характера, формировании личности профессионала. 

Содержание курса:  Труд как основной вид человеческой деятельности и ее 

физиолого - психологические особенности. История развития и современные 
проблемы физиологии и психологии труда. 

 

 
 

знать: психофизиологические основы индивидуальных 

различий,  

уметь:  прогнозировать особенности поведения человека,  
 навыки:  решения задач профессионального отбора и 

профессиональной пригодности. 

ИОТ 3 –  Специализация «Инновационныйменеджмент» 

IM 3501 
 

Инновационный менеджмент 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  :   Men 1405 Менеджмент 

 

2+1+0 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний в области 
экономики инноваций и освоение студентами практических навыков 

решения проблем в области организации и управления процессами создания 

и коммерциализации промышленных инноваций. 

Задачи: В процессе изучения курса студенты должны приобрести 

теоретические, методологические и эмпирические знания в области 
инноватики, процессов и закономерностей  формирования национальной 

инновационной системы, структуры и механизмов функционирования 

инновационного рынка.  
В рамках курса проводится изучение и анализ следующих вопросов: 

классификация инноваций; анализ источников и механизмов 

финансирования инновационной деятельности; проблемы управления 
инновационным бизнесом; формирование продуктовой стратегии компаний; 

оценка эффективности инноваций; методы коммерциализации научно-

технических разработок; маркетинг инноваций; управление 
инновационными проектами. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать  процессы планирования и реализации внедрения 

инноваций,  методы проведения анализа ситуации в 

отрасли и в организации. 

Уметь  методически правильно проводить анализ внутренней

 и внешней инновационной среды 
организации; разрабатывать инновационную стратегию орган

изации; проектировать структуры 

организаций и подразделений, занимающихся 
инновационной деятельностью; планировать инновационную 

работу; применять современные методы и модели для 

формирования оптимальных управленческих решений в 
области инноватики.  

Иметь навыки  владения методологии управления 

инновационным процессом в организации 
 

http://knigirus.ru/part-1-1-trud-kak-osnovnoy-vid-chelovecheskoy-deyatelnosti-i-ee-fiziologo---psihologicheskie-osobennosti-8539
http://knigirus.ru/part-1-1-trud-kak-osnovnoy-vid-chelovecheskoy-deyatelnosti-i-ee-fiziologo---psihologicheskie-osobennosti-8539
http://knigirus.ru/part-1-3-istoriya-razvitiya-i-sovremennye-problemy-fiziologii-i-psihologii-truda-8552
http://knigirus.ru/part-1-3-istoriya-razvitiya-i-sovremennye-problemy-fiziologii-i-psihologii-truda-8552


 

 

IM 3502 Инвестиционный менеджмент 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  :   Men 1405 Менеджмент 

 2+1+0 
 

Цель курса - раскрыть теорию, методические основы и практические 
методы управления инвестиционной деятельностью в современных условиях 

хозяйствования. 

Задачи: рассмотрение структуры инвестиций, определение содержания 
инвестиционного менеджмента; изучение методов экономического 

обоснования в инвестиционном менеджменте; рассмотрение 

инвестиционного рынка Республики Казахстан, дать его оценку и прогноз; 
предложение основных методических рекомендаций по оценке 

эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования; 

ознакомление с опытом и техникой проведения слияний и поглощений. 
В учебном курсе рассматриваются различные формы инвестиций в 

основной капитал и ценные бумаги предприятий и корпораций.  

При освоении курса студентам необходимо знать: 
современные модели и методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов и алгоритмы разработки 

инвестиционной программы. 
уметь: проводить оценку эффективности участия в проекте; 

применять критерии оценки эффективности инвестиций для 

решения различных задач, составлять бюджеты капитальных 
вложений для компаний;. 

Должен овладеть: навыками расчетов эффективности 

инвестиционных проектов анализа риска инвестиционных 
проектов; расчета потребности проекта в финансировании. 

UZ 3503 
 

Управление затратами 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  :   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Цель:   теоретические и практические вопросы управления затратами на 
предприятии.  

Задачи: понятие и сущность затрат как экономической категории, подходы к 

их классификации, теоретические и правовые основы управления затратами, 
особенности анализа и планирования текущих затрат на производственных  

предприятиях, определены направления их снижения, современные системы 

управления затратами и результатами. 
Содержание курса: Сущность и значение затрат. Классификация затрат. 

Правовые основы управления затратами. Информационное обеспечение 

управления затратами. Теоретические основы управления затратами. 
Себестоимость продукции. Калькуляция себестоимости продукции. Текущие 

затраты  предприятия. 

Системы управления затратами на предприятии. Единовременные затраты. 

знать: сущность затрат, подходы к их классификации, 
теоретические и правовые основы управления затратами, 

особенности анализа и планирования текущих затрат на 

предприятиях, направления их снижения 

уметь: применить полученные знания по управлению 

затратами в практической работе. 

навыки: анализа и управления затратами, калькуляцц 
себестоимости продукции.  

 

UK 3401 Управление качеством 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: :   Men 1405 Менеджмент 

 

2+1+0 

Цель - обеспечить теоретические и практические знания по управлению 
качеством продукции на основе изучения передового опыта развитых 

зарубежных стран. 

Задачи: изучение и систематизация знаний по следующим вопросам: 

 основные понятия теории и методологии управления качеством продукта; 

анализ основных направлений обеспечения качества продукта; знакомство с 
основными аспектами обеспечения качества продукта на макро- и микро 

уровне; овладение методами разработки системы мероприятий по 

повышению качества продукции, в том числе методами и принципами 
разработки мер по повышению качества продукта. 

знать: 
 основные задачи управления качеством продукта;  процессов 

и принципов управления качеством продукта;  концепции 

управления качеством. 

уметь: определять  значимые факторы управления качеством 

продукции; 
навыки: управления качеством продукции; использование 

современных методик мониторинга управления качеством 

продукции; определение комплекса мероприятий по 
повышению качества  

Модуль 9. Управление проектами и корпоративное управление 

UP 3402 Управление проектами 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Цель курса - раскрыть теорию, методические основы и практические 

методы управления проектной деятельностью в современных условиях 
хозяйствования. 

Задачи: вооружение выпускников знаниями в области управления 
проектами; рассмотрение способов интеграции проектной деятельности в 

организационную структуру предприятия; рассмотрение функций и 

подсистем управления проектами; овладение методами проектного анализа и 
оценки эффективности проектов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные признаки и типы проектов, характеристики 
проектов, функции управления проектами 

уметь: разделять деятельность на отдельные 
взаимозависимые задачи, назначать необходимое для 

завершения задачи количество времени и ресурсов,  

анализировать реализуемость проекта. 
овладеть: Методами комплексного анализа и оценки 

социально – экономической эффективности инвестиционных 

проектов. 



 

 

UI 3403 Управление изменениями 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Цель: обучение студентов базовым знаниям, навыкам и умениям в области 
управления организационными изменениями. 

Задачи:  
-углубленное понимание студентами действия закономерностей и принципов 
управления организационными изменениями, их взаимосвязи с изменениями 

внешней среды и жизненным циклом организации. 

В курсе будут рассмотрены вопросы масштаба изменений в современных 
организациях, природы процесса изменений, организации процесса 

изменений, проблемы внедрения, в том числе, сопротивления изменениям. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  закономерности, принципы и технологические 

параметры процесса управления изменениями в 

организациях; 
Уметь: анализировать процессы и проблемы практики 

управления организационными изменениями, находить пути 

их эффективного разрешения в управленческой практике. 
Иметь навыки: принятия управленческих решений, 

связанных с организационными изменениями. 

ИОТ 1 – Специализация «Стратегический (общий) менеджмент»  

MM3504 

 

Международный менеджмент 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Цель: овладение современным опытом  управления международными 

корпорациями (МК). 
Задачи: комплексное изучение, анализ и оценка внешней среды 

международного бизнеса,  анализ и оценка культурного фона в каждой 

стране, выбор и практическое использование организационных форм, в 
рамках которых осуществляются зарубежные операции фирмы.  

Содержание курса:  Международный бизнес и международный 

менеджмент. Организационно-правовые формы международного 
бизнеса. Стратегическое планирование в международной фирме. 

Финансовые и инвестиционные решения в международном 

менеджменте.   Технологии международных инвестиций. Управление 
человеческими ресурсами и этика в международном бизнесе.  

знать: теоретические вопросы и методические основы анализа и 

оценки внешней среды международного бизнеса, 
организационно-правовые формы международного бизнеса, 

перспективы организационного развития МНК. 

уметь:  эффективно решать задачи повышения 
производительности труда и расширения масштабов 

внешнеэкономической деятельности  предприятий. 

навыки: максимизации эффекта  использования экономического 
потенциала и правовых возможностей стран пребывания. 

UVD 

3505 
 

Управление внешнеэкономической деятельностью 

2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

1+1+0 

 

Цель:  предоставление  студентам целостной системы теоретических 

знаний о формах, процедурах, методах и условиях организации 
внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов.  

Задачи:  изучение основных понятий, форм  и механизма управления 

внешнеэкономической деятельностью, организационно-правовых и 
экономических условий выбора иностранного партнера, содержания и 

особенностей разделов внешнеэкономических контрактов, порядка 

заключения внешнеэкономических сделок и проведения 
внешнеэкономических операций, а также базисных условий поставок 

(ИНКОТЕРМС). 

знать:  формы, процедуры, методы и условия организации 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов 

уметь: применить полученные знания по управлению 

внешннеэкономической деятельности на практике. 

навыки: заключения внешнеэкономических сделок, проведения 
внешнеэкономических операций, ведения переговоров и 

делопроизводства на иностранном языке. 

UR3506 

 

Управление рисками 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Цель курса: изучение способов управления рисками. 

Задачи: изучение подходов к определению риска и способов 
классификации риска; изучение способов идентификации 

рискообразующих факторов; приобретение навыков в управлении 

риском; анализ способов снижения риска 

Содержание курса:  курс рассматривает такие вопросы как понятие 

рисков в экономической деятельности, рискообразующие факторы, 
общие принципы анализа риска, управление риском, способы снижения 

риска, учет рисков при финансировании проекта, организацию риск-

менеджмента. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: понятие риска и его классификацию, методы оценки 
риска, нанесенного ущерб; основные способы минимизации 

рисков в различных видах деятельности.  

уметь: анализировать и выявлять потенциальные риски, 
применять механизмы управления ими, организовывать 

предупредительные мероприятия. 
приобрести навыки в выборе эффективных способов управления 

рисками.  

UK3507 
 

Управление  конкурентоспособностью 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Цель: ознакомление с методическими положениями, принципами и 
научно-практическими рекомендациями по повышению эффективности 

управления конкурентоспособностью организаций. 

Задачи: изучить основные факторы, влияющие на 
конкурентоспособность организаций в рыночной среде. 

знать:  теоретические, методические положения, принципы 
управления конкурентоспособностью организаций. 

уметь: применить полученные знания по управлению 

конкурентоспособностью в практической работе,   
навыки: уточнения  структуры  и состава  стадий жизненного 



 

 

Краткое содержание:  основы теории конкуренции.  основные 
экономические законы рыночных отношений, научные подходы к 

управлению конкурентоспособностью.  теория управления 

конкурентными преимуществами , методы оценки 
конкурентоспособности . 

 

 

цикла организации, особенностей управления 
конкурентоспособностью организации в них.  

ИОТ 2 –  Специализация «Управление человеческими ресурсами» 

ET 3504 

 

Экономика  труда 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Цель:  вооружить студентов научными, методическими и 

практическими знаниями в области экономики  труда. 
Задачи:  изучить социально-трудовые аспекты трудовой деятельности и 

специфику их содержания в организациях;   рассмотреть современные 

методики оценки  эффективности трудовой деятельности  персонала;  
освоить методику осуществления аудита в социально-трудовой сфере;  

изучить зарубежный и передовой отечественный опыт по 

рассматриваемым в курсе проблемам. 
 

знать:  труд, его виды, категории, функции, классификацию 

персонала, структуру кадров и факторы на нее влияющие,  

показатели движения персонала;  

 уметь:                - планировать и анализировать  трудовые 

показатели организации;   
навыки: профессиональной аргументацией при разборе 

стандартных ситуаций в сфере экономики  труда. 

OT 3505 

 

Организация  труда 

2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

1+1+0 

Цель:  изучение  методологических вопросов и основных теоретических 

положений организации труда на предприятиях. 
Задачи: освоить методы организации труда, анализ уровня организации 

труда, проектирование организации труда. 

Содержание курса:  Сущность и содержание организации труда.  Место 
организации труда в системе организации производства. Особенности 

научной организации труда.  .  

 

знать:  сущность,  содержание и основные направления НОТ. 

уметь:  управлять организацией  труда на предприятии, 
анализировать  уровень организации труда, рассчитывать .     

экономическую эффективность мероприятий по 

совершенствованию организации  труда. 
навыки: оценки уровня организации труда. 

NT 3506 
 

Нормирование труда 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Цель: изучение методики и практики  установления меры труда в 
рыночных условиях на каждом предприятии. Задачи: освоить методы 

установления норматива времени на единицу продукции;  наиболее 

рационального режима использования оборудования, машин и 
механизмов; разработку наиболее рациональной структуры 

производственного процесса. 

Прошедшие этот курс уже будут знать о нормировании рабочего 
времени. Могут делать анализ трудовой структуры 

производственной операции по отдельным микроэлементам 

(трудовым приемам, трудовым действиям, трудовым движениям). 
 

PM 3507 
 

Персонал-маркетинг 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 
 

Цель:  получить теоретические знания об основных категориях 
персонал – маркетинга.  

Задачи:  изучение  сущности и особенностей маркетинг-персонала, опыт  

ведущих зарубежных стран в этой области, ознакомление с тенденциями 
развития маркетинг персонала в ведущих компаниях мира. 

Содержание курса:  Маркетинг персонала в условиях 

рыночной экономики. Внешние и внутренние факторы, определяющие 
направления маркетинга персонала предприятия.  

 

Знать:  сущность и особенности маркетинг-персонала, опыт  
ведущих зарубежных стран в этой области.  

Уметь:  определять 

 направления стратегического и оперативного планирования 
персонала;  

Навыки:  анализа должностных инструкций и положения о 

службе персонала организаций с позиций реализации функций 
персонал -маркетинга. 

 

ИОТ 3 –  Специализация «Инновационный менеджмент» 

 

RM 3504 

 

Риск-менеджмент 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Цель курса: изучение способов управления рисками. 

Задачи: изучение подходов к определению риска и способов 
классификации риска; изучение способов идентификации 

рискообразующих факторов; приобретение навыков в управлении 

риском; анализ способов снижения риска 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: понятие риска и его классификацию, методы оценки 
риска, нанесенного ущерб; основные способы минимизации 

рисков в различных видах деятельности.  

уметь: анализировать и выявлять потенциальные риски, 



 

 

Содержание курса:  курс рассматривает такие вопросы как понятие 
рисков в экономической деятельности, рискообразующие факторы, 

общие принципы анализа риска, управление риском, способы снижения 

риска, учет рисков при финансировании проекта, организацию риск-
менеджмента. 

применять механизмы управления ими, организовывать 
предупредительные мероприятия. 

приобрести навыки в выборе эффективных способов управления 

рисками.  
 

 

 

UIS 3505 

 

Управление интеллектуальной собственностью 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 
1+1+0 

Цель: формирование комплекса знаний в области правового, 

экономического и организационного управления интеллектуальной 

собственностью учреждения профессионального образования. 
Задачи: формирование представления об интеллектуальной 

собственности как об одном из основных ресурсов образовательного 

учреждения; раскрытие экономической сущности и выявление 
особенностей интеллектуальной собственности как объекта 

хозяйственных отношений; освоение технологий управления 

интеллектуальной собственностью. 

 

знать: законодательство РК, нормативно-правовую базу 

управления интеллектуальной собственностью; особенности 

оценки стоимости интеллектуальной собственности. 
уметь: применять теоретические знания  при разработке и 

реализации управленческих решений. 

владеть: технологией управления процессами передачи прав    на 
объекты интеллектуальной собственности. 

OVB 3506 

 

Организация венчурного бизнеса 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 
2+1+0 

Цель: формирование у студентов необходимых навыков и компетенций 

для успешной работы в области предпринимательства в 

производственной сфере, осуществления инновационной деятельности в 
условиях рынка.  

Задачи: Освоение студентами теоретических основ инновационного 

предпринимательства и приобретение практических навыков в области 
управления инновационной деятельностью на уровне фирмы, 

планирования и организации процессов НИОКР, принятия и 

обоснования решений о методах коммерциализации научно-технических 
инноваций в условиях неопределенности и риска.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы и методы создания новых инновационных 

предприятий и организаций.  
Уметь: Определять величину необходимых капиталовложений, 

рассчитывать их окупаемость, социально-экономическую 

эффективность нововведений и величины рисков. 
Владеть: Методами расчета  показателей общей и коммерческой 

эффективности инновационных проектов. 

IM 3507 
 

Инновационный маркетинг 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и 
практических навыков в сфере маркетинга инноваций.  

Задачи: Приобретение знаний и навыков, необходимых для постановки 

и практического решения типовых задач маркетинга в условиях 
турбулентных рынков, высокого риска и недостатка информации. 

В курсе рассматриваются выбор целевых сегментов и четкое 

позиционирование инновационного продукта или услуги; формирование 
ценовой политики, в том числе обоснования цен и условий продаж на 

высокотехнологичных рынках; обоснованный выбор каналов сбыта 

инновационных товаров и услуг.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать принципы управления маркетингом в инновационной 

деятельности, современные проблемы в организации и 

управлении инновационной деятельностью;   
уметь использовать маркетинговый инструментарий в 

инновационной сфере  

Иметь навыки работы со специальной литературой, справочной 
литературой и юридическими документами при решении задач, 

характерных для будущей профессиональной деятельности  

                                                                     4 курс / 7 семестр 

Модуль 8.  Управление качеством и производительностью 

UP 4401 Управление производительностью 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Цель: сформировать у студентов комплекс знаний и практических 
навыков о менеджменте как управлении на основе критериев 

производительности. 

Задачи:  изучение и систематизация знаний по вопросам: 
 основные понятия теории и методологии управления 

производительностью; анализ основных направлений обеспечения 

повышения производительности; знакомство с зарубежными моделями 

знать: роль производительности в менеджменте, факторы и 
технологии повышения производительности организации, сферы 

и резервы роста производительности. 

уметь: формировать стратегию и цели управления 
производительностью; принимать решения направленные на 

повышение производительности,  

навыки: проектировать современные системы управления 



 

 

управления повышением производительности. 

 

производительностью.  

Модуль 9. Управление проектами и корпоративное управление 

KU 4402 Корпоративное управление 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Цель преподавания курса - формирование у студентов системы знаний 
о целях, стратегиях, функциях и методах управления корпорациями в 

Казахстане и за рубежом, а также навыков решения практических задач 

корпоративного управления. 

задачи: 
-изучение теоретических и практических основ управления 

акционерными обществами; 
-изучение основных моделей корпоративного управления известных 

мировой практике;. 

В рамках дисциплины изучаются теоретические и методологические 
основы оценки и анализа системы взаимоотношений между 

менеджерами компаний и их собственниками. 

При освоении курса  студентам необходимо знать: 
-типы организационных структур; 

-законодательные основы корпоративного управления в РК; 

уметь: 

-использовать основные знания в области корпоративного 

управления  

Навыки: 
-принимать управленческие решения в рамках корпоративных 

бизнес стратегий с учетом ценностно-ориентированного 

менеджмента. 

ИОТ 1 – Специализация «Стратегический (общий) менеджмент»  

OB4501 

 

Оценка бизнеса 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 
2+1+0 

Целью курса является изучение теоретических, методических и 

практических подходов к оценке и управлению стоимостью 

предприятия. 
Задачи: изучение организационно-нормативной базы проведения 

оценки стоимости предприятия (бизнеса); основных принципов оценки 

предприятия (бизнеса); освоение техники оценки стоимости 
предприятия и организации и отдельных групп активов 

В курсе рассматриваются основные понятия оценки, регулирование 

оценочной деятельности, временная оценка денежных потоков, 
необходимая информация и методы оценки бизнеса, особенности оценки 

при реструктуризации, инвестировании, ликвидации предприятий, 

определении стоимости земельного участка, банка и т.д. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые модели и принципы принятия решений по оценке 

бизнеса. Уметь: проводить анализ финансового состояния 
предприятия, проводить оценку стоимости бизнеса с 

использованием основных методик оценки. 

Обладать навыками: работы с действующей бухгалтерской 
отчетностью, принятию решений в отношении активов и 

источников средств коммерческой организации. 

KM 4502 

 

Консалтинг-менеджмент 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 
2+1+0 

Цель курса: освоение обучающимися теоретических знаний в области 

управленческого консалтинга приобретение умений применять их на 

практике. 
Задачами изучения дисциплины являются ознакомление с сущностью и 

содержанием консультационной деятельности; обучение теории и 

практике проведения управленческого консультирования с 
использованием профессиональных консультантов. 

Краткое содержание курса: определение управленческого консалтинга, 

цели и задачи консультирования, основные стадии консультационого 
процесса, особенности консультирования в кризисной ситуации, 

характеристики консультантов, типы заказчиков, модели 

управленческого консультирования, формы и методы управленческого 

консалтинга. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методику организации и осуществления процесса 

управленческого консультирования. 
Уметь: принимать оптимальные управленческие решения; 

осуществлять маркетинг услуг управленческого 

консультирования; оценивать экономическую эффективность 
управленческого консультирования. 

Владеть методами оптимизации управленческих решений и 

методами анализа решения проблем. 

KM4503 

 

Кризис-менеджмент 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 
1+1+0 

 

 

Цель: ознакомить с основами антикризисного управления, разработкой 

мероприятий по выводу предприятий из кризиса, дать представление об 

институте банкротства предприятий и их ликвидации. 
Задачи: обучить методологии практического применения принципов, 

функций, методов и технологии финансового оздоровления 

предприятий; дать ясное и четкое представление о природе, причинах и 

Изучив дисциплину, студент должен знать:  понятие и 

содержание процедуры банкротства;  экономическую сущность 

антикризисных процедур и мотивы их выбора. 
уметь:  использовать знания по теории антикризисного 

управления  

 владеть:  методами выявления кризисных ситуаций; методами 



 

 

типологии кризисов в экономических системах и путях их преодоления. 
 

снижения предпринимательских рисков и неплатежеспособности 
предприятия. 

USS 4504 

 

Управление социальной сферой 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Цель:  ознакомление с основными вопросами социальной политики и 

управления в социальной сфере,  Задачи: изучение социальной 
политики, методики, порядка  и практики ее разработки и реализации в 

отдельных отраслях социальной сферы, особенностей управления ею в 

разных странах . 
Краткое содержание:  Понятия и концепции социального развития.  

Эффективность управления в социальной сфере. Основные направления 

социальной политики государства.  

знать: теоретические основы социальной политики, опыт ее 

разработки и связь с экономикой страны.  
уметь: применить полученные знания в области управления в 

социальной сфере на практике. 

навыки: работы с научной и учебной литературой по 
управлению социальной сферой. 

UP 4505 
 

Управление продуктом  
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Цель: ознакомление с теоретическими и практическими вопросами 
создания сбалансированного портфеля продуктов с точки зрения 

максимизации продаж. 

Задачи: изучение планирование ассортимента, маркетинговая 

поддержка отдельных продуктов на всех стадиях их жизненного цикла, 

связи с общей маркетинговой стратегией компании, формирования 

капитала компании под влиянием качества и уникальности продуктов. 
. 

знать:  теоретические и практические вопросы создания 
сбалансированного портфеля продуктов 

уметь:  планировать ассортимент, оказать маркетинговую 

поддержку отдельным продуктам,. 

навыки: разработки мероприятий по выводу новых продуктов на 

рынок,   рекомендаций по ценообразованию, дистрибуции и 

продвижению продуктов.  

ИОТ 2 –  Специализация «Управление человеческими ресурсами» 

USRO 4501 
 

Управление социальным развитием организации 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Цель:  формировaние комплексa знaний и нaвыков у специaлистов по 
упрaвлению персонaлом, необходимых для вырaботки оптимaльных 

методов упрaвления социaльной деятельностью оргaнизaции. 

Задачи:  освоение понятийного aппaрaтa упрaвления социaльным 
рaзвитием оргaнизaции;  рaскрытие роли, функций и зaдaч упрaвления 

социaльным рaзвитием оргaнизaции;рaссмотрение тенденций рaзвития 

нaуки в сфере упрaвления социaльным рaзвитием оргaнизaции и 
использовaния новых информaционных технологий. 

знать:   методологию, условия функционировaния оргaнизaций в 
разных экономических системaх, опыт в решении социально-

трдовых проблем,  

уметь:   применить полученные знания по управлению 
социальным развитием на практике. 

навыки: по управлению персоналом, необходимых для 

выработки оптимальных методов управления социальной 
деятельностью организации  

OTZS  4502 

 

Оплата труда в зарубежных странах 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

 

Цель: изучение опыта разработки и применения основных систем 

оплаты труда в зарубежной практике, определении их особенностей. 
Задачи: выявление особенностей систем оплаты труда в ведущих 

зарубежных странах, изучение сущности различных сдельных систем 

оплаты труда, ознакомление с тенденциями развитияоплатытруда в 
зарубежных странах. 

Содержание курса: оплата труда в США, Японии, странах ЕС и СНГ. 

знать:  практику оплаты труда во всех ведущих странах по 

имеющимся  источникам экономической, социальной и  
управленческой информации. 

уметь: применить полученные знания теории трудового права и 

норм законодательства о труде на практике.  навыки: 

формировать навыки применения норм права к конкретным 

трудовым отношениям. 

SATP 4503 

 

Системный анализ трудовых показателей 

2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

1+1+0 

Цель:  изучение сущности и содержания анализа эффективности 

использования трудовых показателей конкретной организации. 
Задачи:  оценка обеспеченности рабочих мест производственного 

подразделения персоналом в требуемом для производства 

профессиональном и квалификационном составе, качественное 
использование трудовых ресурсов (рабочего времени) в процессе 

производства; - общая оценка динамики и выполнения плана 

производительности труда. 

Содержание курса: система трудовых показателей, их роль и место в 

анализе социально-экономического развития. 

знать: методики анализа трудовых показателей. 

уметь: применить полученные знания при проведении  анализа 
различных трудовых показателей. 

навыки:  анализа качественного использования трудовых 

ресурсов (рабочего времени) в процессе работы,  оценки 
эффективности использования трудовых ресурсов. 

UK 4504 
 

Управление конфликтами 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Цель: освоение студентами концептуальных и практических основ 
профилактики и управления конфликтами. 

Задачи: усвоение понятийно-категориального аппарата управления 

конфликтами, усвоение причин конфликтов и механизмов развития 

знать:    причины конфликтов и механизмы развития конфликтов,  
методические основы диагностики и разрешения конфликтов,  

типы и виды конфликта, управление конфликтными ситуациями. 

уметь: диагностировать конфликт в организации; предупреждать 



 

 

конфликтов, усвоение методических основ диагностики и разрешения 
конфликтов. 

Содержание курса: исследование феномена конфликта с разных точек 

зрения, типы и виды конфликта, управление конфликтными ситуациями, 
методы и стили разрешения конфликта.  

конфликтные ситуации и технологии управления конфликтами. 
навыки: эффективного управления конфликтной ситуацией. 

ST 4505 

 

Социология труда 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

2+1+0 

Цель: изучение и  анализ происходящих социально-трудовых явлений и 

процессов,  прогнозирование, планирование и управления ими, создание 
благоприятных социальных условий для эффективной работы трудового 

коллектива и отдельного работника. 

Задачи:  

Содержание курса:  сущность социологии труда, социология трудовой 

организации, личность в трудовой организации, социология профессий, 

мотивация и стимулирование трудовой деятельности, социологические 
исследования трудовой деятельности. 

знать: сущность социологии труда, личность  в трудовой 

организации, социологию профессий, цели и программу 
социологических исследований трудовой деятельности, методы и 

методику их проведения. 

уметь:  раскрыть закономерности социального развития,. 
навыки: применения социальных факторов для решения 

основных экономических и социальных проблем . 

ИОТ 3 –  Специализация «Инновационныйменеджмент» 

USIP  4501 
 

Управление стоимостью   инновационных 
проектов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 
2+1+0 

Целью курса является развитие теоретических положений и разработка 
практических рекомендаций по управлению стоимостью инновационных 

проектов. 

Задачами курса являются проведение анализа существующих 
стандартов управления стоимости проектов, разработка методов 

выполнения проекта с учетом управления его стоимостью, обоснование 

методов управления стоимостью инновационных проектов. 
 

Знать основные подходы к оценке стоимости инновационного 
проекта 

Уметь применять экономико-математические методы в оценке 

стоимости, определять итоговые показатели эффективности 
инновационного проекта. 

Владеть экономико-математическими методами и моделями 

оценки стоимости инновационного проекта. 

UKIP  4502 

 

Управление  качеством инновационных проектов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 
2+1+0 

 

Цель: способствовать приобретению студентами теоретических знаний 

и практических навыков в области управления качеством 

инновационных проектов. 
Задачи: изучить современные инструменты и методы управления 

качеством инновационных проектов; выработать навыки оценки уровня 

качества  и конкурентоспособности наукоемких изделий на различных 
стадиях жизненного цикла инновационного проекта; выработать навыки 

применения статистических методов управления качеством 

инновационных  проектов. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: процедуру оценки уровня качества и 

конкурентоспособности наукоемких изделий. 
Уметь: выбирать и использовать необходимые инструменты и 

методы управления качеством. 

Владеть  методами статистического анализа; технологиями  
применения современных  инструментов и методов управления 

качеством. 

UIP 4503 

 

Управление инновационными проектами 

2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 

1+1+0 

Целью является формирование и развитие у студентов 

профессиональных компетенций в области инновационной деятельности 
и управления инновационными проектами. 

Задачи: ознакомление студентов с особенностями проектного 

управления и проектного бизнеса в организациях; формирование 
понимания особенностей инновационной деятельности и специфических 

черт управления инновационными проектами; формирование комплекса 

знаний и навыков в области анализа и оценки инвестиционных 

инновационных проектов;  формирование навыков работы в проектной 

команде.. 

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности проектной деятельности и проектного 
бизнеса; особенности инновационных проектов; Уметь: 

проводить инвестиционный анализ и анализ рисков проекта, 

разрабатывать графики реализации проекта, оценивать результаты 
проектной деятельности. 

Владеть: навыками анализа инвестиционных проектов и 

разработки сопроводительных документов 

IST 4504 

 

Инновационные стратегии и тактика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 
2+1+0 

Цель: формирование у обучающихся системы глубоких знаний, 

аналитических и практических навыков по разработке и реализации 

стратегии и тактики в сфере инновационной деятельности в целях 
обеспечения создания на предприятиях высоких технологий и 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: содержание и функции процесса управления инновациями, 

виды инновационной стратегии предприятия; основные 
направления инновационной политики государства; методы 



 

 

од дисциплины Название дисциплины, количество 

кредитов, пререквизиты 

Цель, задачи, краткое содержание курса Компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 4 

Государственный обязательный модуль (8 кредитов) 

IK1101 История  Казахстан 

 3 кредита/ 5ECTS  
Пререквизиты: Нет 

2+1+0 

Цель модуля: истории государства и права Республики Казахстан 

направлена на изучение процесса зарождения, становления и 
развития государства и права. Выводы и суждения данной науки 

основаны на анализе точных фактов и реально состоявшихся 

событий государственно-правовой жизни Казахстана. Место и роль 

науки государства и права Казахстана среди других наук 

определяются тем, что она представляет собой реализацию 

исторического подхода исследования государственно-правовых 
явлений с момента их возникновения по сегодняшний день. Она 

логически воссоздает и восстанавливает объективную картину 

эволюции государственно-правовых систем, учреждений и 
институтов, существовавших и существующих на территории 

Республики. Протоказахские средневековые государства и их 

правовые системы фиксировались и изучались как зарубежными 
путешественниками, так и местными наблюдателями и 

составителями династийных историографий.  

Знание: разных сторон жизнедеятельности Казахской орды имеются 

в официальных документах, в различных письменных источниках 
зарубежных и местных наблюдателей, в произведениях народного 

творчества. В период колонизации края Российской империей 

появились многочисленные труды разного характера, описывающие с 

разной степенью достоверности и объективности государственный 

строй и правовые отношения в крае. В условиях советской власти 

проблемы национальной государственности в Казахстане изучались в 
специальных научных учреждениях с классовой и партийной 

позиций.  

Умение в современных условиях осуществлять изучение истории 
государства и права Республики, опираясь на подытоженный в этом 

направлении научно-исследовательский опыт и знание в целях 

воссоздания объективной картины истории государства и права 
страны. 

POK(R)Ya1102 Профессионально-ориентированный 

казахский (русский) язык 
3 кредита/5 ECTS  

Пререквизиты: Нет 
0+3+0 

Модуль рассматривает актуальные проблемы, особенности и 

тенденции развития казахского и русского языков. Целью данного 
курса является изучение официально-делового казахского (русского) 

языка. Программа курса также предлагает шаблоны документов на 
деловом казахском (русском) языке.  

- знание особенностей официально-делового казахского (русского) 

языка; 
- умение составлять официально-деловую документацию и говорить 

на казахском (русском) языке в деловой сфере. 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита 5 ECTS 
Пререквизиты: Нет 

0+2+1 

Цель курса: Подготовить студентов к общению в устной и 

письменной формах, как в профессиональной, так и в социальной 

сферах коммуникации, раскрыть перед студентами возможности 
иностранного языка как источника расширения их языковой, 

познавательной и межкультурной компетенций.  

-знать базовую профессионально-ориентированную лексику, 

основные структуры и функции языка, необходимые для овладения 

устными и письменными формами профессионального общения на 
иностранном языке в повседневных ситуациях; 

- уметь высказывать свою точку зрения, используя в речи основные 

наукоемкой продукции. 
Задачи дисциплины: раскрытие содержания, основных направлений 

инновационной стратегии и тактики значимости организации на 

предприятии современной комплексной системы, управления 
инновациями; рассмотрение методов и способов создания и оценки 

научно- технического и инновационного потенциалов предприятия и 

формирования на этой основе стратегии его развития; ознакомление с 
основными положениями государственной научно- технической и 

инновационной политики. 

финансирования и оценки инновационной деятельности. 
уметь: формулировать цели инновационного процесса на 

предприятии и организовать их реализацию; планировать 

создание и использование новшеств на предприятии 

ACMOI 4505 
 

Антикризисный менеджмент на основе 
инноваций 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   Men 1405 Менеджмент 
2+1+0 

Цель: ознакомить с основами антикризисного управления, разработкой 
мероприятий по выводу предприятий из кризиса, дать представление об 

институте банкротства предприятий и их ликвидации. 

Задачи: обучить методологии практического применения принципов, 
функций, методов и технологии финансового оздоровления 

предприятий; дать четкое представление о причинах и типологии 

кризисов в экономических системах и путях их преодоления. 
 

Изучив дисциплину, студент должен знать:  понятие процедуры 
банкротства;  методы государственного регулирования 

несостоятельности;  

уметь:  делать аналитические выводы при оценке показателей 
неплатежеспособности.  

 владеть:  методами снижения рисков неплатежеспособности 

предприятия. 

5В050508 – Учет и аудит 



 

 

 грамматические структуры, уметь пользоваться изученной 
терминологией. 

Блок  профессиональных модулей 

3.1 Естественнонаучный (STEM) модуль 

ME 1302 Математика в экономике 
3 кредита/ 5ECTS  

Пререквизиты: Нет 

2+1+0 

Цель преподавания математических дисциплин в вузе для 
студентов экономических специальностей – ознакомить студентов с 

основами математического аппарата необходимого для решения 

теоретических и практических задач экономики; привить студентам 
умение самостоятельно изучать учебную литературу по математике и ее 

приложениям; развить логическое и алгоритмическое мышление; 

повысить общий уровень математической культуры; выработать навыки 
математического исследования прикладных вопросов и умение 

перевести экономическую задачу на математический язык. 

Целью освоения дисциплины является формирование 

математических знаний, умений и навыков, реализующих одну из 

основных идей подготовки бакалавров менеджмента- идею 

математического моделирования экономического процесса с целью его 
исследования и управления . 

 

В результате  освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:место и роль математики в современном мире, мировой 

культуре и истории; 

математическую   символику  для  выражения   количественных  и  
качественных  отношений  

между элементами математических моделей;  

уметь:использовать основные понятия и методы аналитической 
геометрии, линейной алгебры, математического анализа и теории 

вероятностей при математическом моделировании 

организационно-управленческих задач и бизнес-процессов в 

области профессиональной деятельности; 

владеть:основами методики построения математических моделей 

линейных экономических процессов; навыками применения 
аппарата линейной алгебры, математического анализа и теории 

вероятностей для исследования экономико-математических 

моделей задач управления. 
 

 

3.2. Базовые профессиональные модули 

Модуль 3.2.1  Ведение в экономику 

PE 1401 Принципы экономики 

2 кредита / 3ECTS  

Пререквизиты: Нет 

Целью является формирование у студентов современного 

экономического мышления, представлений о становлении и развитии 

фундаментальной экономической науки, закономерностях эволюции 
экономических систем и отношений собственности, знаний об основных 

закономерностях функционирования рыночного механизма. 

Студент должен: 

- иметь представления об основных положениях ключевых 

концепций экономической теории, современных направлениях 
развития экономической мысли;  

-знать: эволюцию экономических систем; систему отношений 

собственности; значимость принципа ограниченности ресурсов с 
выявлением методов их эффективного использования.  

Модуль 3.2. 5 Менеджмент и маркетинг 

Men 1411 Менеджмент 

3 кредита/5 ECTS  
Пререквизиты: Нет 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

представления об основах современного менеджмента. 

знать: 

 - теоретические основы и закономерности функционирования 
деловой организации и основные характеристики ее элементов; 

 - систему управления организации, ее основные функции и 

структуру; 
уметь: 

 - анализировать и выявлять проблемы, возникающие в 

организации, связанные с управленческой деятельностью; 
 - готовить предложения по принятию управленческого решения; 

1 курс/ 2-семестр 

3.2. Базовые профессиональные модули 



 

 

Модуль 3.2.1  Ведение в экономику 

Mik 1402 Микроэкономика 

2 кредита/3 ECTS  

Пререквизиты: PE 1401 Принципы экономики 
1+1+0 

Цель изучения курса усвоение студентами основных категорий 

микроэкономики; изучение экономических закономерностей на 

микроуровне; рассмотрение и изучение фирмы, как обособленную 
экономическую единицу 

  - основные понятия, категории и инструменты микроэкономики; 

  - основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на микроуровне 

GRE 1404 Государственное  регулирование экономики 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: PE1401  Принципы экономики 
2+1+0 

Цель курса: изучение методологии, общих принципов, приемов, методов 

государственного регулирования экономики. 

В результате изучения дисциплины: 

- студент должен овладеть основами теории, методологии и 

организации государственных подходов к регулированию 
экономики;  

- глубоко знать суть и методы применения его механизмов в 

конкретных естественно- исторических и социально- 
экономических условиях. 

Модуль 3.2 .2 Количественная оценка экономики 

Sta1405 Статистика 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты: Нет 

2+1+0 

Цель курса - формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков в области современной статистики. 

Студенты должны знать: 

 - задачи статистики в условиях рыночной экономики; 
 - принципы современной организации национальных и 

зарубежных статистических служб; 

 - категории и понятия статистики; 
 - методы сбора, обработки и анализа статистических данных; 

 - методы статистического прогнозирования. 

Студенты должны уметь: 
 - организовать сплошное и несплошное наблюдение; 

 - строить статистические графики и таблицы; 

 - анализировать массивы статистических данных; 
 - исчислять и интерпретировать статистические показатели; 

 - формулировать выводы, вытекающие из проведенного анализа. 

Модуль  3.2.3 Финансы и кредит 

DKB 1407 Деньги, кредит, банки 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Нет 
2+1+0 

Цель курса – освещение вопросов функционирования денежной и 

кредитной систем, теории денег и кредита, составляющих рынка 

ссудного капитала. 

В результате изучения дисциплины студент-экономист должен 

освоить: 

- Функционирование кредитной системы страны, ее 
составляющие субъекты, способы взаимосвязи уровней и звеньев; 

- Опыт функционирования зарубежных кредитных систем; 

- Законодательную базу функционирования национального 
финансового рынка; 

Модуль 3.2. 5 Менеджмент и маркетинг 

Mar 1412 Маркетинг 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты: Нет 

2+1+0 

Цель курса:  

 - в теоретическом плане: студенты должны понимать маркетинг как 
философию современного предпринимательства, как действенную 

систему управления предприятием и как целостную систему 

организации предпринимательской деятельности, направленную на 
реализацию целей предприятия, среди которых первейшая – 

удовлетворение потребностей покупателей – потребителей;  

 - в практическом плане: студенты должны овладеть навыками 
практического применения полученных знаний для принятия 

маркетинговых решений. 

Студенты  должны знать: 

 -Сущность, цели, принципы, функции, эволюцию концепций 
маркетинга; 

 -Основные направления проведения маркетинговых 

исследований и методы сбора информации; 
 -Сущность, необходимость и критерии сегментирования рынка; 

 -Главные направления товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникативной политики; 
 -Формы организации службы маркетинга на предприятии; 

 должны понимать психологию потребителя; 

 должны владеть навыками практического применения 
полученных знаний для принятия маркетинговых решений. 

Модуль 3.2. 6 Финансовый учет 



 

 

VBU2414 Введение в бухгалтерский учет 
2 кредита /3 ECTS  

Пререквизиты: Нет 

1+1+0 

Цель курса - изучение фундаментальных теоретических и 
методологических основ дисциплины и применение их в теории и 

практике бухгалтерского учета. 

В результате изучения курса студенты должны: 
знать: 

- основные цели, функции и задачи бухгалтерского учета; 

- основополагающие принципы бухгалтерского учета. 
иметь представление: 

- о концепции развития бухгалтерского учета в рыночной 

экономике РК; 
- о том, как формируется и применяется бухгалтерская 

информация для подготовки, обоснования и принятия 

соответствующих управленческих решений; 
уметь: 

- определять тактику и стратегию организации в рыночной 

экономике; 
-  на основе системы синтетического и аналитического учета 

характеризовать имущественное и финансовое положение 

организаций. 

Модуль 3.2. 8 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 Основы экономического анализа 

2 кредита /3 ECTS  

Пререквизиты: Нет 
1+1+0 

Цель курса  – овладение студентами теоретических знаний и 

практических навыков по применению приемов и способов 

экономического анализа в процессе обоснования и принятия 
управленческих решений. 

В ходе изучения курса студенты должны –  

 а) знать: 

- сущность и содержание экономического анализа, его место в 
системе управления предприятием; 

- основные приемы и методы экономического анализа; 

б) уметь: 
- провести экономический анализ на предприятии и основных его 

структурных подразделениях; 

- применять результаты факторного анализа в целях обоснования 
управленческих решений; 

- определить финансовое состояние предприятия и тенденции его 

развития. 

2-курс /3-семестр 

Социально - коммуникативный модуль (4 кредита) 

PMK2201 Психология межличностной коммуникации 

2 кредита /3 ECTS  
Пререквизиты: Нет 

1+1+0 

Цель модуля: межличностная коммуникация — это неформальное 

взаимодействие, которое происходит один на один или в малых группах. 
В процессе межличностной коммуникации мы разговариваем, слушаем, 

отвечаем, делимся своими чувствами и формируем отношения. 

Знание: анализ межличностной коммуникации — это анализ того, 

при каких условиях и с помощью каких средств представления, 
идеи, знания, настроения, т.е. субъективный опыт одного субъекта 

может быть перемещен и более или менее точно истолкован 

другим. Задачей исследования тем самым становится выявление и 
описание различных предпосылок и условий успешной (или, 

напротив, неуспешной, затрудненной) коммуникации. 

TPP2202 Теоретическая и прикладная политология  
2 кредита /3 ECTS  

Пререквизиты: Нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучать сущность политики, еѐ природу, значение 
политики для личности и общества, между классами, нациями и 

государствами; между личности, обществом и государством. 

Теоретическая политология выявляет и исследует ряд закономерностей: 
а) закономерности возникновения, функционирования и развития 

политических интересов социальных субъектов, их взаимодействия с 

экономическими и другими социальными интересами; 
б) закономерности возникновения, функционирования и изменения 

характера и содержания политической власти и государства;  

в) закономерности функционирования и развития политической 

Знание: частных политических проблем, анализировать 
складывающуюся в обществе в данный конкретный момент 

политическую ситуацию, способствует конструктивному 

решению актуальных практических задач политической жизни 
общества, вырабатывает и предлагает практические советы и 

рекомендации участникам политических событий в решении 

текущих политических проблем и конфликтов. 
Научный анализ и выработка практических рекомендаций 

осуществляются прикладной политологией в сферах: 

- регулирования политических конфликтов и достижения 



 

 

деятельности, политических отношений, политических процессов; 
г) способы познания политических 

явлений, соотношение в них рационального (сознательного) и 

пропорционального (бессознательного). 

необходимого социального консенсуса (согласия); 
- организации и проведения избирательных компаний; 

- формирования общественного мнения и использования СМИ. 

ELSU2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита /3 ECTS  

Пререквизиты: Нет 
1+1+0 

Курс имеет целью обучить студентов основам грамотного поведения 

при чрезвычайных ситуациях и правилам оказания первой медицинской 

помощи. 

- знание последствия воздействия на человека опасных, вредных, 

поражающих, травмирующих факторов техногенного и 

природного характера;  
- умение выявлять опасные и вредные факторы и разрабатывать 

мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

KR2204 Культура и религия       
2 кредита /3 ECTS  

Пререквизиты: Нет 

1+1+0 

Курс имеет целью сформировать целостное представление об основных 
закономерностях устойчивого развития природы и общества. 

- знание основных принципов охраны природы и рационального 
природопользования; 

- умение разбираться в современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества, 

OPS2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита /3 ECTS  

Пререквизиты: Нет 
1+1+0 

Цель модуля: изучение основных этапов становления и развития 

социологии (предыстория и социально-философские предпосылки). 

История социологии: классические и современные социологические 
теории. Общество, социальные институты и взаимодействия. 

Социальные группы и общности.  

Знание: Глобальных проблем социальной жизни и 

общечеловеческие ценности. Теории среднего уровня (социология 

коммуникаций, социология образования, социология молодежи, 
экономическая социология, социология религии и др.). 

Социальные конфликты и логика их разрешения. Методология и 

методы социологического исследования.  
Умение разрабатывать программы социологического 

исследования. Методы сбора социологической информации. 

Анализ и техника обработки эмпирических социологических 
исследований. 

BZhCh2206 Безопасность жизнедеятельности человека 

2 кредита /3 ECTS  
Пререквизиты: Нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение ззаконодательных и правовых актов в области 

безопасности жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и 
функционирования гражданской обороны (ГО) в РК. Классификация 

опасных и вредных факторов. Радиационная опасность. Защита от 

ионизирующих излучений. Химическая опасность. Приборы 
радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля. 

Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.  

 

Знание: защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного и техногенного происхождения. 
Классификация чрезвычайных ситуаций различного характера. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Владение основными принципами и 
способами защиты населения в чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени. Оказание доврачебной помощи при 

чрезвычайных ситуациях. Организация мероприятий по эвакуации 
населения. Защита от оружия массового поражения. 

Организационно-практические меры безопасности при 

землетрясениях. Защита населения при стихийных бедствиях, по-
жарах, авариях и взрывах на производственных объектах.  

Умение использовать основы организации и проведения 

аварийно-спасательных работ. Чрезвычайные ситуации 
социального характера. Психологические аспекты чрезвычайных 

ситуаций. 

EUR2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита /3 ECTS  
Пререквизиты: Нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение место и роли экологии в решении современных 

экономических и политических проблем. Аутэкология: экологические 
факторы, зоны оптимума и минимума. Демэкология: характеристики 

популяции, флуктуации и регуляция численности популяции. 

Синэкология: типы взаимодействия в сообществах, трофическая 
структура сообщества и экологические пирамиды. Функции экосистем: 

энергетический обмен и круговорот веществ, целостность и 

устойчивость экосистем, экологические сукцессии.  

Знание: понятиями о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. Типы 

наземных и водных экосистем. Учение о биосфере и ноосфере. 
Живое вещество биосферы и его функции. 

Умение использовать природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Охрана природы и экологические проблемы 
современности. Проблемы экоразвития. 



 

 

KP2208 Казахстанское право 
2 кредита /3 ECTS  

Пререквизиты: Нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение основных понятий и категории государства и 
права. Правовые отношения. Правомерное поведение и 

правонарушение. Юридическая ответственность. Основы 

конституционного права Республики Казахстан. Основы 
административного права Республики Казахстан. Основы гражданского 

права Республики Казахстан. Основы семейного права Республики 

Казахстан. Основы организации и деятельности правоохранительных 
органов.  

Знание: основых финансовых прав Республики Казахстан. 
Основы налогового права Республики Казахстан. Основы 

трудового права Республики Казахстан. Основы уголовного права 

Республики Казахстан. Основы экологического права Республики 
Казахстан.  

Умение владеть основными земельными правами Республики 

Казахстан. Основыми уголовно-процессуальными и гражданско-
процессуальными правами. Основыми международными правами. 

3.2. Базовые профессиональные модули 

Модуль 3.2.1  Ведение в экономику 

Mak 2403 Макроэкономика 
2 кредита /3 ECTS  

Пререквизиты: PE1401  Принципы экономики 

Целью изучения курса является формирование у студентов целостного 
представления о важнейшем разделе современной экономической 

теории - макроэкономике, которая изучает условия, факторы и 

результаты развития национальной экономики в целом. 

В результате изучения курса студенты должны: 
• знать основные категории макроэкономики, цели и методы 

макроэкономической политики в современной рыночной 

экономике; 

• уметь использовать приемы и методы макроэкономики для 

оценки экономической ситуации; 

• обладать навыками анализа экономических проблем на 
макроуровне в реальной хозяйственной ситуации. 

Модуль  3.2.3 Финансы и кредит 

Fin 2408 Финансы 

3 кредита/5 ECTS  
Пререквизиты: DKB 1407 

Цель дисциплины – дать студентам теоретические знания в области 

финансов, сфер и звеньев финансовой системы, организации 
финансовых отношений государства и субъектов хозяйственной 

деятельности как основы для последующего изучения дисциплин 

специализации. 

- основы теории финансов;   

- организацию и функционирование финансовой системы в целом 
и ее отдельных сфер и звеньев;  

- методы управления финансами; 

- этапы бюджетного процесса. 
 Владеть навыками: 

- финансового контроля;  

- налогового планирования;  
- финансового планирования. 

Модуль 3.2. 5 Менеджмент и маркетинг 

Log 3413 Логистика 

3 кредита /5 ECTS  
Пререквизиты: Mar1412 

Целью курса является освоение студентами круга знаний, составляющих 

основы профессиональной культуры экономиста; приобретение 
студентами необходимых знаний для эффективного решения логисти-

ческих задач в рамках предприятия, формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в управлении 
материальным потоком, т.е. навыков в организации и управлении 

материалами и их распределением, в размещении и управлении 

запасами, в организации транспортировки продукции от изготовителя до 
потребителя.  

 

- знать теоретическую концепцию логистики; 

- взаимодействие логистики с основными функциональными 
сферами бизнеса; 

-  организацию логистического управления в фирме, основные и 

обеспечивающие функции логистики; 
-  прогнозирование и стратегическое планирование в логистике; 

- тенденции современной логистики. 

- владеть методами управления производством и качеством; 
- владеть методами  анализа и управления запасами, 

складирования, организации транспортировки, оптимального 

распределения продукции;    
- методами снижения издержек и повышения эффективности 

деятельности организации; 

- уметь применять на практике полученные знания при анализе 
конкретных ситуаций. 

Модуль 3.2. 6 Финансовый учет 

FU 2415 Финансовый учет 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты: VBU1414 

Цель курса – привить навыки глубоко и системно решать вопросы 

организации и ведения финансового учѐта в соответствии с 
действующими нормативными актами. 

В результате изучения курса студенты должны: 

- овладеть понятийно-терминологическим аппаратом финансового 
учѐта; 



 

 

- усвоить порядок действий по отражению хозяйственных 
операций в учѐтных регистрах; 

- получить представление о группировке данных для заполнения 

форм финансовой отчѐтности и для составления оперативной 
внутренней отчѐтности, являющейся основой для принятия 

управленческих решений. 

Модуль 3.2. 8 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

FA 3421 Финансовый анализ 
3 кредита / 5 ECTS 

Пререквизиты: OEA2420 

Курс рассматривает возможности применения методов анализа, 
помогает понять содержание и значение основных показателей, 

рассчитываемых на основе форм финансовой отчетности.  

 

В результате изучения студент должен: 
- знать цели и направленность финансового анализа, источники 

информации для финансового анализа, основные методики 

финансового анализа. 
- уметь использовать основные приемы и методы финансового 

анализа, применить методики финансового анализа, сделать 

конкретные выводы по результатам финансового анализа. 

3.4 Междисциплинарный модуль 

IP 2601 Инновационное предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита/3ECTS  
Пререквизиты: Нет 

1+1+0 

Цель дисциплины - формирование комплекса знаний, умений и навыков 

управления инновационной деятельностью предприятия  

 проблемы и стратегии инновационного предпринимательства; 

 - организационные формы инновационного предпринимательства 

и освоения новых изделий; 
 - формы управления затратами; 

 - методы оценки эффективности и степени риска инновационных 

проектов; 
 - источники финансирования инновационной деятельности. 

- выбрать рациональную организационную форму 

инновационного предпринимательства, исходя из сложившейся 
ситуации; 

 - планировать затраты на инновационную деятельность; 
 - рассчитать динамику показателей новых изделий, определить 

влияние процесса освоения на основные экономические 

показатели предприятия; 
 

EP 2602 Экономика предприятия 

2 кредита/3 ECTS  

Пререквизиты: Mik1402 
1+1+0 

Целью курса является формирование у будущих специалистов 

целостного представления о функционировании предприятий в 

условиях современного рынка, знакомство с составом 
производственных фондов предприятия и приобретение навыков 

определения их эффективного использования. 

В результате изучения курса студент должен: 

- знать основные характеристики предприятия как основного 

звена рыночной экономики; производственную и 
организационную структуру предприятия. 

- уметь  раскрыть сущность внешней и внутренней среды 

предприятия; раскрыть экономический механизм управления 
предприятием, суть базовых и функциональных стратегий. 

STP 2603 Страхование. Теория и практика 

/2 кредита/3 ECTS  
Пререквизиты: Fin 2408 

1+1+0 

Цель курса – формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории страхования, раскрытие 
сущностных основ взаимодействия теории и практики страхового дела, 

необходимости страхования, его роли и значения в современных 

рыночных условиях развития. 

знать: сущность, основные признаки и функции 

страхования;современное законодательство, нормативные 
документы и методические материалы органа страхового надзора, 

регулирующие деятельность страховых организаций; практику 

проведения и особенности отдельных отраслей страхования, 
видов страховой деятельности и видов страхования. 

уметь: анализировать статистические и информационные 

материалы по развитию страхового рынка РК за ряд лет; 
использовать принципы классификации страхования; владеть 

методиками оценки финансовых основ страховой деятельности и 

оценки эффективности инвестиционных проектов страховых 



 

 

организаций; использовать современные методы построения 
страховых тарифов.  

2-курс /4-семестр 

Государственный обязательный модуль (2 кредита) 

FNP2104 Философия научного познания 
2 кредита/ 3 ECTS  

Пререквизиты: Нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучить науку философию, как феномен культуры. 
Философия, еѐ предмет и функции. Философия в культурно-

историческом контексте. Исторические типы философствования в 

контексте культуры Древнеиндийская философия как феномен 
восточной культуры. Древнекитайская философия в период расцвета 

китайской культуры. Философия в античной культуре.  

Знание: феноменом философии в средневековой культуре. Арабо-
мусульманская философия в контексте исламской культуры 

Феномен философии и религии в западноевропейской 

средневековой культуре. Философия в культуре Ренессанса и 
Реформации. Западно-европейская философия в культуре Нового 

Времени. Русская философия как феномен российской культуры 

Х1Х – ХХ в.в. Феномен философии в казахской культуре 
Советская Философия в культуре ХХ в. Западная философия в 

контексте культуры ХХ в. канун ХХ1 в. Философия бытия. 

Философская антропология. Социальная философия. Философия 

культуры. Философия любви. Философия религии. Философия 

истории. Философия политики. Философия образования. 

Умение использовать проблемы теории диалектики. 
Эпистемология. Философия глобальных проблем. 

Блок  профессиональных модулей 

3.1 Естественнонаучный (STEM) модуль 

IT 2301 Информационные технологии для проф. 

Целей 
3 кредита/ 5ECTS  

Пререквизиты: Нет 

1+1+0 

Цель курса – формировать у студентов знания и умения в 

области информационных технологий, необходимые для 
профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса:  дать представление о роли 

информационных технологий в современном мире;  заложить навыки 
соблюдения правил техники безопасности и гигиенические требования 

при работе на ПК;  показать  совокупность средств и методов сбора, 
обработки и передачи данных  для получения информации нового 

качества;  

привить навыки работы с современными программами, сервисами и 
информационными ресурсами, необходимыми в профессиональной 

деятельности; ознакомить с особенностями профессионального общения 

с использованием современных средств коммуникаций. 

Знать: о роли электронных коммуникаций в профессиональной 

деятельности; порядок ввода и редактирования информации в 
системе автоматизации; 

Уметь: пользоваться программным обеспечением для решения 

профессиональных задач; использовать сервисы и 
информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности;  использовать современные методы для введения, 
обработки данных;  

Владеть: приемами и методами подготовки текстового, 

табличного и графического материала;  приемами оформления 
иллюстраций; методами визуальной демонстрации результатов 

работы. 

 

Модуль  3.2.4 Налоги и  налоговый учет 

NN2409 Налоги и налогообложение 

3 кредита/ 5 ECTS  

Пререквизиты: Fin 2408 

В курсе изучается экономическая сущность и функции налогов, 

действие налогового механизма, налоговая система Казахстана.  

В результате изучения курса студент должен знать налоговое 

законодательство РК, порядок и сроки проведения налоговых 

проверок, виды налоговых правонарушений и санкции за их 
совершение. 

-Уметь пользоваться нормативными документами, исчислять 

налоги и сборы, уплачиваемые организациями и физическими 
лицами. 

Модуль 3.2.6 Финансовый  учет 

FUPU 3416 Финансовый учет на   профессиональном 

уровне 
3 кредита/5 ECTS  

Пререквизиты: FU2415 

Курс изучает углубленные вопросы финансового учета, которые 

появляются при консолидации, то есть объединений бизнеса.  

 

 

В результате изучения данного курса студенты должны:  

- знать: основные принципы финансового учета; систему сбора, 
обработки, подготовки информации финансового характера;  

- уметь: использовать систему знаний о принципах финансового 

учета для разработки и обоснования учетной политики 
организации. 



 

 

Модуль 3.2. 7 Управленческий учет 

VUU 2417 Введение в управленческий учет 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: VBU1414 

Цель изучения дисциплины – формирование представления о сущности 

управленческого и производственного учета, классификация и 

формирование затрат 

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть 

компетенциями:  

- знать и понимать основные категории, относящиеся к 
предметной области управленческого учета; 

- владеть основными методами и технологиями, используемыми 

для получения, отбора и преобразования управленческой 
информации, получаемой в системе управленческого учета; 

- уметь применять вышеуказанные методы и технологии для 

решения практических задач. 

Модуль 3.2. 8 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

UA 3422  Управленческий анализ 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: OEA2420 

Целью курса является понимание организационно-технических 

особенностей отдельных сегментов бизнеса и их учет в процессе 

анализа их деятельности, оценки финансовых результатов и 

финансового состояния предприятия, умение организовать 

бухгалтерский учет и провести управленческий анализ, направленный 

на обоснование оперативных, текущих и стратегических решений в 
основных подразделениях аппарата управления предприятия. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: а) знать: 

 -     роль и основные направления управленческого анализа; 

 -     особенности управленческого анализа в основных отраслях 

производства; 

 -     методы, приемы и методики управленческого анализа; 

 -     порядок использования выводов управленческого анализа в 

управлении; 
б) уметь: 

 -     сформировать информацию, необходимую для проведения 
управленческого анализа; 

 -     выбрать методику анализа, адекватную особенностям 
сегмента бизнеса; 

 -     применять методы, приемы и методики управленческого 

анализа; 

 -     оформить выводы управленческого анализа для конкретных 

функциональных подразделений организации. 

3.4 Междисциплинарный модуль 

VD 2604 Внешнеэкономическая деятельность 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Нет 
1+1+0 

Цели курса: сформировать у студентов целостную систему об 

организации внешнеэкономической деятельности в Казахстане; дать 

понятийно-терминологический аппарат, характеризующий организацию 
и экономику внешнеэкономической деятельности; раскрыть взаимосвязь 

всех понятий, внутреннюю логику и организационно-экономическую 

модель внешнеэкономической деятельности в РК; дать методику оценки 
эффективности организации управления внешнеэкономической 

деятельности в Казахстане. 

Изучив дисциплину, студент должен 

 знать: 

- необходимый минимум теоретических понятий по экономике и 
организации внешнеэкономической деятельности в РК; 

- правовые особенности регулирования торгово-экономических 

связей РК с другими государствами; 
- основные средства государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности и формы ее осуществления в 

Казахстане; 
уметь: 

 - экономически правильно оценивать особенности организации и 

эффективность функционирования тех или иных видов 
внешнеэкономической деятельности; 

- проводить анализ имеющейся информации с целью выработки 

стратегии и тактики по различным видам внешнеэкономической 
деятельности. 

CM 2605 Стратегический менеджмент 

2 кредита/ 3 ECTS 
Пререквизиты: Men 1411 

1+1+0 

Цель курса - дать представление студентам об основах, содержании и 

особенностях стратегического менеджмента.  
 Ее достижение предполагает: 

 - овладение комплексом знаний науки стратегического менеджмента; 

По окончании изучения этого курса студенты должны  

Знать: 
- общие признаки стратегии и ее виды; 

- содержание и роль стратегического проекта; 



 

 

  - развитие личности студента, его мотивации, готовности к принятию 
ответственных и грамотных решений. 

- методы реализации стратегических проектов.  
 Уметь: 

- анализировать управленческие ситуации с позиций 

стратегического управления; 
- применять основные положения этой теории для решения 

проблем менеджмента организации. 

 Владеть: 
- основными видами анализа, обеспечивающими стратегическое 

управление; 

- технологией разработки стратегических и реализации планов; 

IP 2606 Интеллектуальное право 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Нет 
1+1+0 

Цель курса предоставить студентам наиболее полную информацию по 

актуальным, практически значимым вопросам права интеллектуальной 

собственности. 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  

 - знать понятие права интеллектуальной собственности, систему 

его источников и принципов; 
- понимать основные категории права интеллектуальной 

собственности; 

- ориентироваться в современных источниках права 
интеллектуальной собственности, уметь определять их 

взаимосвязь;  

- знать условия возникновения и основные принципы охраны прав 
авторов творческих произведений;  

 - обладать теоретическими знаниями об особенностях 

использования объектов интеллектуальной деятельности в 
коммерческом обороте;  

 - приобрести навыки анализа и решения основных юридических 

проблем, в т.ч. юридических конфликтов, в области охраны 
результатов интеллектуальной деятельности. 

BM2607 Банковский менеджмент 

2 кредита/3 ECTS  

Пререквизиты: Men 1411 

1+1+0 

Цель дисциплины - сформировать у студентов целостное представление 

об организации, механизме и методах реализации банковского 

менеджмента. 

Студент должен знать: 

- иметь целостное представление о банковском менеджменте; 

- владеть категориальным аппаратом; 

 - основные стратегии деятельности банков; 

- методы управления капиталом, прибыльностью и ликвидностью, 
рисками банка; 

 - принципы и способы сбалансированного управления активами и 

пассивами банка 

3-курс /5-семестр 

Модуль 3.2.2Количественная оценка экономики 

Eko 3406 Эконометрика 

3 кредита 

Пререквизиты: Mak 2403 
2+1+0 

Целью курса является усвоение студентами основных эконометрических 

моделей и методов. Задачи курса: 

- обучение построению эконометрических моделей 
- обучение оценке качества моделей 

- обучение прогнозированию с помощью эконометрических моделей. 

Изучив дисциплину, студенты должны: 

- знать о месте и роли эконометрики в современной системе 

экономического образования;  
- владеть основами прикладной экономической статистики, 

основными понятиями и фактами, связанными с дискретными и 

непрерывными случайными величинами, построением 
доверительных интервалов и проверкой гипотез; 

- уметь выявлять причинную зависимость – корреляционную и 

функциональную;  

Модуль 3.2. 7 Управленческий учет 

UU 3418 Управленческий учет 

3 кредита 

Цель курса – формирование представления о методах учета затрат и 

калькулирование себестоимости по отраслям экономики 

Овладеть компетенциями:  

- знать и понимать основные категории, относящиеся к 



 

 

Пререквизиты: VUU 2417 предметной области управленческого учета; 
- владеть основными методами и технологиями, используемыми 

для получения, отбора и преобразования управленческой 

информации, получаемой в системе управленческого учета; 
- уметь применять вышеуказанные методы и технологии для 

решения практических задач.  

Модуль  3.2.9 Аудит и финансовая отчетность   

Aud3423 Аудит 
3 кредита/5 ECTS  

Пререквизиты: Нет 

2+1+0 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с ролью 
аудита, как вида контроля в системе управления предприятий, с 

теоретическими основами организации аудиторской деятельности, а 

также выработка практических навыков проведения аудиторских 
проверок конкретных участков финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий. 

В результате изучения содержания дисциплины «Аудита» студент 
будет: 

- иметь представление о цели и сущности аудиторской 

деятельности, эволюции этой деятельности в Казахстане и за 
рубежом, в условиях интеграции и глобализации экономики; 

организации и методологии аудиторского исследования как вида 

интеллектуальной деятельности; 

- знать нормативное и профессиональное регулирование 

аудиторской деятельности в РК; 

- уметь выбрать квалифицированного аудитора, грамотно 
составить договор на оказание аудиторских услуг; 

- иметь навыки критического, творческого осмысления 

экономической информации. 

Модуль 3.3 Модули индивидуальных образовательных траекторий  (ИОТ) 

ИОТ 1 Бухгалтерский учет финансовых и бюджетных организации 

SW3501 

 

Scientific writing 

0+1+0 
Пререквизитиы: Нет 

  

FES 3502 Финансово-экономическая статистика 

3 кредита/5 ECTS  
Пререквизиты: Sta1405 

2+1+0 

Цель курса: формирование у студентов теоретических знаний и 

получение практических навыков исследования финансово-
экономических явлений, тенденций и закономерностей их развития. 

Изучив данную дисциплину, студент  

иметь навыки: 
- изучения конкретных областей финансово-экономической 

статистики; 

- выявление и измерение основных закономерностей в экономике, 
в развитии отраслей и распределении благ между ними. 

BD 3503 Банковское дело 

3 кредита/ 5 ECTS  

Пререквизиты: DKB1407 
2+1+0 

Основной целью изучения модуля является усвоения принципов 

функционирования коммерческого банка как финансового посредника, 

как агента валютного и налогового контроля, понимание 
организационных основ его деятельности.  

В результате успешного изучения модуля студент должен знать 

организационные основы деятельности кредитных организаций в 

РК, глубоко разбираться во всем спектре банковских операций, 
знать технологию кредитования клиентов коммерческим банков. 

Уметь оценивать кредитоспособность клиентов банка, 

разрабатывать стратегию работы в банке–банкроте. 

BM 3504 Банковский менеджмент 

3 кредита/ 5ECTS  

Пререквизиты: Men1411 

Цель дисциплины - сформировать у студентов целостное представление 

об организации, механизме и методах реализации банковского 

менеджмента. 

Студент должен знать: 

- иметь целостное представление о банковском менеджменте; 

- владеть категориальным аппаратом; 
 - основные стратегии деятельности банков; 

- методы управления капиталом, прибыльностью и ликвидностью, 

рисками банка; 
 - принципы и способы сбалансированного управления активами и 

пассивами банка 

FP 3505 Финансовое право 

3 кредита/ 5 ECTS  
Пререквизиты: Fin2408 

Цель курса - изучить основных понятий финансового права, познание 

источников финансового законодательства, выработка навыков 
грамотного применения на практике положений нормативно-правовых 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 - знать нормативную базу и источники финансового права, состав 
субъектов финансовых правоотношений, принципы построения 



 

 

актов, содержащих нормы финансового права. основных институтов финансового права, полномочия 
представительных, исполнительных органов власти государства, 

субъектов РК и органов местного самоуправления в области 

финансов; 
 - уметь: анализировать основные положения нормативно-

правовых актов, указанных в программе; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере правового регулирования 
финансовых отношений, составлять проекты претензий, исковых 

заявлений, а также других юридических документов в 

рассматриваемой области. 

ИОТ 2 Бухгалтерский учет рыночной инфраструктуры 

SW3501 

 

Scientific writing 

0+1+0 

Пререквизитиы: Нет 

  

SES 3502 Социально-экономическая статистика 

3 кредита /5 ECTS  

Пререквизиты: Sta1405 
2+1+0 

Цель курса: формирование у студентов теоретических знаний и 

получение практических навыков исследования различных социальных 

и экономических явлений, тенденций и закономерностей их развития. 

Изучив данную дисциплину, студент  

иметь навыки: 

- изучения конкретных областей социально-экономической 
статистики; 

- выявление и измерение основных закономерностей в экономике, 

в развитии отраслей и распределении благ между ними. 

OB 3503 Организация бизнеса 
2 кредита /3 ECTS  

Пререквизиты: PE1401 

1+1+0 

Цель преподавания дисциплины – освоение студентами научных и 
законодательных основ организации и ведения бизнеса в РК; изучение 

особенностей, проблем и перспектив ее развития в Казахстане. 

По завершению изучения курса студент должен 
знать: 

- механизм бизнеса с учетом накопленного опыта развития теории 

и практики; 
 - основные понятия и термины. 

уметь: 
- выбрать организационно-правовую форму предприятия на 

основе целей предприятия и особенностей организации и 

функционирования предприятий в различных формах; 
- разрабатывать бизнес-планы с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных условий. 

владеть: 
- методами планирования деятельности и оценки эффективности 

бизнеса, методами оценки стоимости бизнеса; 

 - методами защиты бизнеса от посягательств на их активы. 

FM 3504 Финансовый менеджмент 
3 кредита /5 ECTS  

Пререквизиты: Fin2408 

2+1+0 

Цель курса дать теоретические знания и практические навыки, 
необходимые для работы в области финансового менеджмента 

Формирование навыков, базовых и профессиональных качеств 
современного специалиста в области финансового менеджмента 

PP 3505 Предпринимательское право 

3 кредита/5 ECTS  

Пререквизиты: Нет 
2+1+0 

Целью курса является изучение правовых основ регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: изучение понятия 
предпринимательской деятельности ее субъектов и объектов, анализ 

законодательства, регулирующего отношения с участием 

предпринимателей, изучение форм и методов государственного 
регулирования предпринимательской деятельности. 

В результате изучения курса студент должен: 

- знать понятие предпринимательского права, систему его 

источников, представлять основные теоретические проблемы и 
концепции, основы правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности,  

- уметь анализировать и решать юридические задачи в области 
предпринимательского права. 

ИОТ 3 Аудит 

SW3501 Scientific writing   



 

 

 0+1+0 
Пререквизитиы: Нет 

SES 3502 Социально-экономическая статистика 

3 кредита / 5ECTS  
Пререквизиты: Sta1405 

2+1+0 

Цель курса: формирование у студентов теоретических знаний и 

получение практических навыков исследования различных социальных 
и экономических явлений, тенденций и закономерностей их развития. 

Изучив данную дисциплину, студент  

иметь навыки: 
- изучения конкретных областей социально-экономической 

статистики; 

- выявление и измерение основных закономерностей в экономике, 
в развитии отраслей и распределении благ между ними. 

ME 3503 Мировая экономика и МО 

3 кредита/ 5 ECTS  

Пререквизиты: Нет 
2+1+0 

В модуле изучается развитие экономики современного 

взаимозависимого мира. Рассматриваются закономерности 

функционирования мировой экономики и МО,  проблемы 
экономического роста и социально-экономического и 

институционального развития.  

-знать основные закономерности и тенденции развития 

современной мировой экономики и МО. 

- Уметь применять теоретические знания к анализу состояния и 
динамики развития мировой экономики в целом, выявлять 

важнейшие проблемы и перспективы эволюции мировой 

экономики как хозяйственной системы. 

FM 3504 Финансовый менеджмент 

3 кредита / 5 ECTS  

Пререквизиты: Fin2408 
2+1+0 

Цель курса дать теоретические знания и практические навыки, 

необходимые для работы в области финансового менеджмента 

Формирование навыков, базовых и профессиональных качеств 

современного специалиста в области финансового менеджмента 

PP 3505 Предпринимательское право 

3 кредита/ 5ECTS  

Пререквизиты: Нет 
2+1+0 

Целью курса является изучение правовых основ регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: изучение понятия 
предпринимательской деятельности ее субъектов и объектов, анализ 

законодательства, регулирующего отношения с участием 

предпринимателей, изучение форм и методов государственного 
регулирования предпринимательской деятельности. 

В результате изучения курса студент должен: 

- знать понятие предпринимательского права, систему его 

источников, представлять основные теоретические проблемы и 
концепции, основы правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности,  

- уметь анализировать и решать юридические задачи в области 
предпринимательского права. 

ИОТ 4  Финансовый аналитик 

SW3501 
 

Scientific writing 
0+1+0 

Пререквизитиы: Нет 

  

SNS 3502 Система национальных счетов 

3 кредита/ 5 ECTS  
Пререквизиты: Sta1405 

2+1+0 

Цель курса - подготовка специалистов, владеющих современной 

методологией оценки и анализа развития экономики, принятой в 
международной статистической практике. знающих систему 

показателей экономических процессов и их результатов, методику их 

исчисления, направления анализа, имеющих представление о решении 
современных социально-экономических проблем и представляющих 

роль статистики в их решении на основе приемов и методов 

статистического анализа. 

По окончанию курса студенты должны знать: 

 1) основные классификации и группировки, применяемые в СНС; 
 2) особенности построения счетов для секторов экономики; 

 5) методологию построения межотраслевого баланса; 

 6) методологию исчисления национального баланса. 
 

ME 3503 Мировая экономика и МО 

3 кредита/ 5 ECTS  

Пререквизиты: Нет 
2+1+0 

В модуле изучается развитие экономики современного 

взаимозависимого мира. Рассматриваются закономерности 

функционирования мировой экономики и МО,  проблемы 
экономического роста и социально-экономического и 

институционального развития.  

-знать основные закономерности и тенденции развития 

современной мировой экономики и МО. 

- Уметь применять теоретические знания к анализу состояния и 
динамики развития мировой экономики в целом, выявлять 

важнейшие проблемы и перспективы эволюции мировой 

экономики как хозяйственной системы. 

FM 3504 Финансовая математика 
3 кредита/ 5 ECTS  

Пререквизиты: ME 1302 

2+1+0 

Целью курса является изучение и практическое освоение основных 
направлений количественного финансового анализа, с применением 

математического аппарата. 

Выпускник должен: 
Знать - сущность финансовых показателей, принципиальную 

схему их расчета, достигаемые при этом цели, 

Уметь - решать вопросы, связанные с анализом финансовых 
операций 



 

 

FP 3505 Финансовое право 
3 кредита/ 5 ECTS  

Пререквизиты: Нет 

2+1+0 

Цель курса - изучить основных понятий финансового права, познание 
источников финансового законодательства, выработка навыков 

грамотного применения на практике положений нормативно-правовых 

актов, содержащих нормы финансового права. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 - знать нормативную базу и источники финансового права, состав 

субъектов финансовых правоотношений, принципы построения 

основных институтов финансового права, полномочия 
представительных, исполнительных органов власти государства, 

субъектов РК и органов местного самоуправления в области 

финансов; 
 - уметь: анализировать основные положения нормативно-

правовых актов, указанных в программе; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере правового регулирования 
финансовых отношений, составлять проекты претензий, исковых 

заявлений, а также других юридических документов в 

рассматриваемой области; 
 

3 курс / 6-семестр 

Модуль 3.2. 7 Управленческий учет 

UUPU 3419 Управленческий учет на   профессиональном 
уровне 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: UU3418 
2+1+0 

Целью курса является изучение методики калькулирования 
себестоимости и принятия управленческих решений в условиях рынка.  

 

В результате изучения курса студенты должны: освоить и знать 
категориальный (понятийный) аппарат, особенности 

управленческого учета на профессиональном уровне.  

Уметь пользоваться различными классификациями для анализа 
структуры затрат организаций; описывать и применять методы 

калькуляции себестоимости с полным и неполным 

распределением затрат. Овладеть основами бюджетирования для 
целей краткосрочного и долгосрочного планирования. 

Модуль  3.2.9 Аудит и финансовая отчетность   

PA 3424 Практический аудит  

3 кредита/ 5 ECTS  
Пререквизиты: Aud3423 

2+1+0 

Целью курса является, знакомит с методикой проведения аудиторской 

проверки и составления аудиторского отчета, где отражается 
независимое мнение о системе бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности аудируемого субъекта.   

 

В результате изучения данного курса студенты должны:   

- знать сущность, цель и нормативное регулирование аудита РК; 
принципы аудиторской деятельности;  

- уметь собирать аудиторские доказательства, оценить 

существенность искажений финансовой отчетности и 
аудиторский риск, планировать проведение аудиторской 

проверки;  

- владеть методикой проведения внешнего аудита и составления 
аудиторского отчета. 

Otsh 3425 Отчетность  

3 кредита / 5ECTS 
Пререквизиты: FU2415 

2+1+ 

Цель курса формирование у студентов  системы знаний по cоставлению 

и практическому использованию финансовой отчетности компаний.  
 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- современное законодательство, методические нормативные и 
другие руководящие документы по составлению и представлению 

финансовой отчетности; 

- объединение отчетности родительских и дочерних фирм в 
консолидированной отчетности. 

 

Модуль 3.2.10  Информационные системы учета 

ISKBU 3426 Информационные системы  и контроль в 
бухгалтерском учете 

3 кредита/5ECTS  

Пререквизиты: FU2415 
2+1+0 

Цель дисциплины - получение студентами знаний об электронном 
документообороте, информационных технологиях, применяемых в 

бухгалтерском учете. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь 
представление: 

- о разнообразии сфер применения информационных технологий, 

о тенденциях в развитии современных бухгалтерских систем; 
- о программных продуктах специального назначения для 

решения операционных, тактических и стратегических задач 



 

 

управления. 

ИОТ 1 Бухгалтерский учет финансовых и бюджетных организации  

BNA 3507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UOGU 3508 

Банковский надзор и аудит 

2 кредита / 3 ECTS  

Пререквизиты: Aud3423 
1+1+0 

Цели курса: ознакомить студентов с банковским надзором и аудитом 

как важным рыночным инструментом системы контроля за состоянием 

коммерческих банков; познакомиться с технологией, порядком и 
особенностями организации и проведения надзора и аудита банков.. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические основы банковского надзора и аудита; 
- этапы проведения банковского надзора и аудита; 

владеть: 

 - специальной терминологией в области банковского надзора и 
аудита; 

 уметь: 

правильно применять законодательство по аудиту, использовать 
аудиторские стандарты. 

Учет и отчетность в государственных 

учреждениях 

2 кредита 3 ECTS  

Пререквизиты: FU2415 

1+1+0 

Цель курса заключается в формировании у будущего специалиста 

теоретических и практических знаний по организации учета и 

составления отчетности в государственных учреждениях  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать нормативное регулирование учета в государственных 

учреждениях; 

- уметь объяснить особенности учета государственных 

учреждениях. 

ИОТ 2 Бухгалтерский учет рыночной инфраструктуры  

BUNS 3506 Бухгалтерский учет в нефтегазовом секторе  

2 кредита3 ECTS  

Пререквизиты: FU2415 
1+1+0 

Целью курса является формирование знаний у студентов по 

организации и ведению учета, составлению отчетности в нефтегазовом 

секторе.  
 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать 

отличительные черты бухгалтерского учета в  нефтегазовом 

секторе, уметь использовать полученные знания при организации 
учетно-операционной работы в нефтегазовом секторе. 

BUTG 3507 Бухгалтерский учет в туризме 

и гостиничном бизнесе 

2 кредита / 3 ECTS  
Пререквизиты: FU2415 

1+1+0 

Целью курса является обучение студентов основополагающим 

принципам и сущности бухгалтерского учета в туристских 

предприятиях и гостиничном бизнесе, максимально приблизившись к их 
реальной постановке на предприятиях туристских услуг и гостиничном 

бизнесе.  

В результате изучения данного курса студенты должны:   

знать теоретических основ и практических аспектов введения 

бухгалтерского учета в туризме и гостиничном бизнесе, а также 
учета основных и накладных расходов, прямых и косвенных 

затрат, методов и способов калькулирования туристской 
продукции и гостиничных услуг,  

уметь подсчитывать  финансовых результатов и рассчитывать 

налогов для туристских организаций и гостиниц. 

ИОТ 3 Аудит 

VA 3507 Внутренний аудит  

2 кредита/ 3 ECTS  

Пререквизиты:Aud3423 
1+1+0 

Целью изучения дисциплины является рассмотрение и изучение 

вопросов особенности процедур внутреннего аудита, которые важны и 

необходимы для будущих профессиональных бухгалтеров. 

По результатам изучения дисциплины студент должен уметь: 

 - организовать внутреннюю аудиторскую проверку; 

 - применять внутрифирменные аудиторские стандарты; 
- использовать на практике методики внутреннего аудита и 

соответствующие методы сбора аудиторских доказательств.. 

ISA 3508 Информационные системы аудита 

2 кредита / 3 ECTS  
Пререквизиты: Aud3423 

1+1+0 

Цель курса - получение студентами знаний об электронном 

документообороте, информационных технологиях, применяемых в 
аудите.  

 

В результате изучения курса студент должен:  

- знать принципы создания, структуру и особенности 
функционирования современных автоматизированных 

информационных систем аудита;  

- уметь работать в среде автоматизированных информационных 

систем аудита. 

ИОТ 4  Финансовый аналитик 

AIP 3507 Анализ инвестиционных проектов 

2 кредита/ 3 ECTS  
Пререквизиты: FA2421 

1+1+0 

Цель преподавания данного курса – приобретение студентами 

теоретических знаний об основных понятиях и методах анализа 
инвестиционных проектов, а также – умение применить результаты 

теоретических исследований при реализации конкретных проектов на 

практике. 

В результате изучения курса студент должен:  

 - основные понятия проекта, роль и значение инвестиций в их 
реализации; 

 - теоретические основы инвестиционного анализа, основные 

принципы финансового анализа инвестиций; 



 

 

 - общую последовательность разработки и анализа проектов; 
 - методологические вопросы бизнес-планирования; 

 - основные направления разработки бизнес-плана; 

 - основные правила оценки проектов; 
 - финансовое обеспечение инвестиционной деятельности; 

 - методы анализа рисков инвестирования. 

 Уметь использовать полученные знания в условиях развития 
рыночных отношении в РК. 

ASB 3508 Анализ стоимости бизнеса 

2 кредита/ 3ECTS  
Пререквизиты: FA2421 

1+1+0 

Основными целями изучения дисциплины является ознакомление 

студентов с теоретическими основами и практическими методами 
анализа  стоимости бизнеса. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

– иметь представление о теоретических и практических основах 
анализа стоимости бизнеса; 

 – знать средства и методы расчета обоснованной рыночной 

стоимости бизнеса и иных видов стоимостей; 
– быть грамотными специалистами, способными принять решение 

и практически оценить стоимость предприятия. 

4-курс /7-семестр 

Модуль  3.2.4 Налоги и  налоговый учет 

NU 4410 Налоговый   учет 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: FU2415 

2+1+0 

Курс изучает особенности налогового учета в целях определения 
налогооблагаемого дохода юридических и физических лиц по уплате 

налогов и других обязательных платежей в бюджет, их влияние на 

финансовые показатели хозяйствующих субъектов, а также взаимосвязь 
налогового и бухгалтерского учета.  

В результате изучения данного курса студенты должны:  
знать: основные принципы налогового учета; систему сбора, 

обработки, подготовки информации налогового характера;  

уметь: использовать систему знаний о принципах налогового 
учета для разработки и обоснования учетной политики 

организации. 

Модуль 3.2.10  Информационные системы учета 

KBU 4427 Компьютеризация бухгалтерского учета 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: FU2415 

Целью курса является изучение студентами особенностей 
использования компьютерных технологий работы с учетной 

информацией в современных информационных системах управления 
предприятием, усвоение студентами теоретических вопросов и 

практических навыков в организации бухгалтерского учета с 

использованием пакетов прикладных программ, в частности «1С 
Бухгалтерия» 

По окончании курса студенты будут:  
- знать: основные возможности ведения бухгалтерского учета с 

помощью программы 1С: Бухгалтерия. Овладение программой 
позволит студентам вести автоматизированный бухгалтерский 

учет на реальном массиве информации. 

- уметь: автоматизировать бухгалтерский учет предприятия 
средствами программы. 

ИОТ 1 Бухгалтерский учет финансовых и бюджетных организации 

ADFI 3506 Анализ  деятельности  финансовых   

институтов 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: FA2421 

2+1+0 

Целью курса является углубленное изучение приемов и методов 

составления аналитических форм отчетности финансовых институтов, 
способов планирования и организации контрольной работы по проверке 

порядка оформления и использования экономических данных, 

содержащихся в отчетных формах. 
Задачи дисциплины: 

- изучение сущности анализа финансовых институтов;  

- рассмотрение основ теории анализа деятельности финансовых 
институтов;  

- изучение отдельных видов финансовых рисков и их анализ;  

- овладение основами управления процентной политикой. 

В результате изучения курса студент должен: 

- знать основы теории анализа деятельности финансовых 
институтов; 

- уметь проводить анализ процентной политики финансовых 

институтов и разрабатывать и анализировать финансовую 
стратегию финансовых институтов в зависимости от изменений 

экономической. 

FRP3509 Финансовые рынки и посредники 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Fin2408 

Курс рассматривает состав и структуру финансового рынка и их 
участников.  

 

К окончанию курса студенты должны: 
- знать основные деятельности всех сегментов финансового 

рынка, понимать механизм функционирования финансового 

рынка и особенности функционирования каждого сегмента 
финансового рынка, ориентироваться в нормативно – правовой 



 

 

базе регулирования финансового рынка, и понимать деятельность 
каждого сегмента финансового рынка, обладать навыками анализа 

информации и принятия финансовых решений. 

FKA 3510 Финансовый контроль и аудит 
финансовых и бюджетных организации 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Aud3423 
2+1+0 

Цель учебной дисциплины: сформировать у студентов знания о формах 
и видах финансового контроля и аудита, представления о бюджетном 

контроле; ознакомить с широким спектром методик проведения 

аудиторских проверок, внешнего и внутреннего государственного 
финансового контроля в целях получения практических навыков 

проведения финансового контроля; научить правильно применять его 

виды и формы при проведении контрольных мероприятий в 
зависимости от поставленной цели и объектов контроля; научить 

использовать полученные знания в процессе управления 

государственными средствами и государственным имуществом. 

Студенты по окончании курса должны: 
 - понимать цели и задачи финансового контроля и аудита, знать 

основные принципы и правила его проведения, уметь правильно 

применять его виды и формы при проведении контрольных 
мероприятий в зависимости от поставленных задач и объектов 

контроля, уметь выбирать в качестве предмета контроля 

различные формы отчетности и иных первичных документов;  
- овладеть общими знаниями методологии финансового контроля 

и аудита на основе о разрабатываемых в РК стандартах 

финансового контроля, об особенностях проведения аудита и 
аудиторской деятельности в финансовых и бюджетных 

организациях 

NUBO 3511 Налоговый учет в бюджетных организациях 

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты: Nu4410 

2+1+0 

Целью курса является ознакомление студентов с ведением налогового 

учета в бюджетных организациях, рассматриваются вопросы 
бюджетного учета, регламентируемые нормативной базой. 

В результате изучения студент должен приобрести следующие 

знания и навыки: 
а) знать: 

– специфические особенности налогового учета в бюджетных 

организациях, таких как отраслевая специфика, организация учета 
в разрезе статей бюджетной классификации, контроль исполнения 

сметы расходов, строгое соответствие учета и отчетности 

требованиям нормативных документов; 
– основные принципы ведения налогового учета в бюджетных 

организациях; 

–     методику налогообложения операций в бюджетных 
организациях. 

–     б) уметь: 

– использовать систему знаний о принципах налогового учета в 

бюджетных организациях для систематизации данных об оценке 

деятельности организации, контроля исполнения сметы расходов. 

ИОТ 2 Бухгалтерский учет рыночной инфраструктуры 

BUTK 3506 Бухгалтерский учет транспорта и 

коммуникации 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты: FU2415 

2+1+0 

Целью курса является формирование знаний у студентов по 

организации и ведению бухгалтерского учета транспорта и 

коммуникации.  

В результате изучения данного курса студенты должны знать 

ведения учета, составление отчетности в транспортных и 

коммуникационных организациях. 

BUS 3509 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

3 кредита / 5 ECTS  
Пререквизиты: FU2415 

2+1+0 

Цель курса  - усвоение студентами знаний об особенностях сельского 

хозяйства и их влияния на организацию учета. 

Студенты должны: 

- владеть стандартами учета; 
- знать первичный и бухгалтерский учет операций, совершаемых в 

сельском хозяйстве; 

- видеть особенности отражения тех или иных операций. 

BUVD 3510 Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности 

3 кредита/ 5 ECTS  
Пререквизиты: FU2415 

2+1+0 

Цель курса заключается в формировании у будущего специалиста 

теоретических и практических знаний по организации бухгалтерского 

учета внешнеэкономической деятельности (ВЭД)  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать нормативное регулирование валютных операций и ВЭД, 

принципы, методы организации, основные виды ВЭД, 
организацию учета валютных, экспортных и импортных 

операций; 

- уметь объяснить особенности учета ВЭД; 



 

 

- владеть методами и методиками учета валютных средств, 
экспортных и импортных операций во внешнеторговой 

деятельности организаций. 

BUS 3511 Бухгалтерский учет в строительстве 
3 кредита / 5 ECTS 

Пререквизиты: FU2415 

2+1+0 

Целью курса является формирование знаний у студентов по 
организации и ведению учета, составлению отчетности в строительстве.  

В результате изучения курса студент- должен: 
- знать важнейшие условия строительного бизнеса; 

- знать синтетический и аналитический учет в строительстве. 

 - уметь определять себестоимость строительной продукции. 

ИОТ 3 Аудит 

BA 3506 Банковский аудит 

3 кредита / 5 ECTS  

Пререквизиты: Aud3423 
2+1+0 

Цели курса: ознакомить студентов с банковским аудитом как важным 

рыночным инструментом системы контроля за состоянием кредитных 

организаций – посредников на рынке финансовых услуг; познакомиться 
с технологией, порядком и особенностями организации и проведения 

аудита банков; порядком и особенностями составления аудиторского 

заключения; определения достоверности учета и отчетности; 

проведения финансовой оценки деятельности банка. 

знать: 

- теоретические основы банковского аудита; 

- этапы проведения банковского аудита; 
владеть: 

 - специальной терминологией в области банковского аудита; 

 уметь: 

правильно применять законодательство по аудиту, использовать 

аудиторские стандарты; 

правильно применять методы и приемы сбора аудиторских 
доказательств; 

выполнять аудиторские процедуры оценки надежности средств 

контроля и процедуры по существу; 
 

AFS 3509 Аудит в финансовом секторе 

3 кредита / 5 ECTS  

Пререквизиты: Aud3423 
2+1+0 

Цель учебной дисциплины − дать студентам теоретические знания и 

практические навыки по методам и способам выявления фактов 

неверного отражения и представления данных в бухгалтерской 
отчетности финансового сектора 

По окончании изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать: нормативную базу РК, регламентирующую организацию 
аудиторской деятельности в финансовом секторе на территории 

РК; методы проверки финансовой отчетности финансового 
сектора 

GA 3510 Государственный аудит 

3 кредита/ 5 ECTS  

Пререквизиты: Aud3423 

Основная цель дисциплины — дать студентам теоретические знания и 

практические навыки проведения аудита и тематических проверок, 

осуществления внутрихозяйственного контроля исполнения смет 
доходов и расходов в государственных учреждениях. 

В результате изучения курса студенты должны знать основные 

задачи контроля в повышении эффективности использования 

бюджетных средств и в совершенствовании системы органов 
республиканского и местного управления. 

NA 3511 Налоговый аудит 

3 кредита /5 ECTS  
Пререквизиты: Aud3423 

2+1+0 

Целью курса является изучение соответствия начисления налогов по 

бухгалтерскому учету и в налоговой декларации согласно с Налоговым 
Кодексом РК.  

 

В результате изучения данного курса студенты должны:  

- знать правильности ведения налогового и бухгалтерского учета 
на предприятии;  

- уметь анализировать причин возникновения налоговых споров и 

принятием мер по их дальнейшему исключению в случаях, когда 
в основе возникновения налоговых споров лежат не 

противоправные действия налогоплательщиков (налоговых 

агентов, плательщиков сборов). 

ИОТ 4  Финансовый аналитик 

UADSP 3506 Учет и анализ деятельности  

сельскохозяйственных предприятии 

3 кредита/ 5 ECTS  
Пререквизиты: FU2415 

2+1+0 

Цель курса  - усвоение студентами знаний об особенностях учета и 

анализа сельского хозяйства. 

В результате изучения данного курса студенты должны знать 

ведения учета и проведения анализа, составление отчетности в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

FRP 3509 Финансовые рынки и посредники 

3 кредита / 5 ECTS  
Пререквизиты: Fin2408 

Курс рассматривает состав и структуру финансового рынка и их 

участников.  
 

- знать основные деятельности всех сегментов финансового 

рынка, понимать механизм функционирования финансового 
рынка и особенности функционирования каждого сегмента 



 

 

2+1+0 финансового рынка, ориентироваться в нормативно – правовой 
базе регулирования финансового рынка, и понимать деятельность 

каждого сегмента финансового рынка, обладать навыками анализа 

информации и принятия финансовых решений. 

UAVD 3510 Учет и анализ внешнеэкономической 

деятельности 

3 кредита/ 5 ECTS  
Пререквизиты: FU2415 

2+1+0 

Цель курса заключается в формировании у будущего специалиста 

теоретических и практических знаний по организации бухгалтерского 

учета и анализа внешнеэкономической деятельности (ВЭД)  

- знать нормативное регулирование валютных операций и ВЭД, 

принципы, методы организации, основные виды ВЭД, 

организацию учета валютных, экспортных и импортных 
операций; 

- уметь объяснить особенности учета и анализа ВЭД; 

- владеть методами и методиками учета валютных средств, 
экспортных и импортных операций во внешнеторговой 

деятельности организаций. 

Специальность 5В 050900 Финансы 

Код 

дисциплины 

Название дисциплины, количество 

кредитов, пререквизиты, распределение по 

видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

1 курс/ 1 семестр 

IK1101 История  Казахстан 

 3 кредита/ 5ECTS  

Пререквизиты: Нет 
2+1+0 

Цель модуля: истории государства и права Республики Казахстан 

направлена на изучение процесса зарождения, становления и развития 

государства и права. Выводы и суждения данной науки основаны на 
анализе точных фактов и реально состоявшихся событий 

государственно-правовой жизни Казахстана. Место и роль науки 

государства и права Казахстана среди других наук определяются тем, 
что она представляет собой реализацию исторического подхода 

исследования государственно-правовых явлений с момента их 

возникновения по сегодняшний день. Она логически воссоздает и 
восстанавливает объективную картину эволюции государственно-

правовых систем, учреждений и институтов, существовавших и 
существующих на территории Республики. Протоказахские 

средневековые государства и их правовые системы фиксировались и 

изучались как зарубежными путешественниками, так и местными 
наблюдателями и составителями династийных историографий.  

Знание: разных сторон жизнедеятельности Казахской орды 

имеются в официальных документах, в различных письменных 

источниках зарубежных и местных наблюдателей, в 
произведениях народного творчества. В период колонизации края 

Российской империей появились многочисленные труды разного 

характера, описывающие с разной степенью достоверности и 
объективности государственный строй и правовые отношения в 

крае. В условиях советской власти проблемы национальной 

государственности в Казахстане изучались в специальных 
научных учреждениях с классовой и партийной позиций.  

Умение в современных условиях осуществлять изучение истории 
государства и права Республики, опираясь на подытоженный в 

этом направлении научно-исследовательский опыт и знание в 

целях воссоздания объективной картины истории государства и 
права страны. 

POK(R)Ya 1102 Профессионально-ориентированный 

казахский (русский) язык 

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Цель модуля: расширение лексического минимума 

общеупотребительных слов и словосочетаний, овладения 

грамматическими формами и конструкциями на уровне их употребления 

в речи. Овладение лексическим и терминологическим минимумом по 

специальности. Построение различных типов речевой деятельности: 

беседа, описание, информирование. Грамматические формы и 

конструкции в коммуникативном, функциональном аспектах. 

Репродуцирование адаптированных и продуцирование несложных 

прагматических текстов, диалогических и монологических, в устной и 

письменной форме, на темы, актуальные для социально-бытовой и 

профессиональной сфер, по разным видам речевой деятельности: 

говорению, аудированию, чтению, письму. 

Знание: развитие учебно-профессиональной речи: а) выработка 

умений и навыков чтения, слушания, конспектирования 

литературы по специальности; б) составление различного рода 

научно-учебных текстов, близких к текстам учебников и лекций, 

диалогов и монологов на учебно-профессиональные темы; в) 

интенсивное обучение основным функционально-смысловым 

типам высказываний: монологу-описанию, монологу-

повествованию, монологу- рассуждению, диалогу-беседе, 

диалогу- дискуссии. Профессиональный казахский (русский) язык  

Умение развивать научно-профессиональную речь: активное, 

обобщенное, объемное формирование навыков и умений в 

области научно-профессиональной речи. 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  
Цель курса: Развитие в студентах восприятия  иностранного языка как 

источника информации и иноязычного средства коммуникации.  

В результате изучения модуля студент должен знать 

практическую грамматику и лексики иностранного языка для 



 

 

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

 владения разговорно-бытовой речью в  устной и письменной 

форме; уметь активно применять иностранный язык как в 

повседневном, так и  в профессиональном общении. Уровни: 

(Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate и Upper-Intermediate). 

3.1 Естественнонаучный (STEM) модуль 

ME1301 Математика в экономике 

3 кредита/ 5  ECTS 

Пререквизиты: нет 
 

Цель курса: освоить основные методы количественного описания 

экономических факторов и закономерностей; ознакомить с основными 

математическими методами решения задач; способствовать 

формированию умений выполнять математические операции и навыков 

решения конкретных экономических задач. Задачи изучения курса: 

обучение студентов  методам решения задач; знакомство с методами 

исследования экономических задач. 

В результате изучения курса студент должен знать основные 

понятия высшей математики; основные методы решения задач. 

Уметь применять экономические исследования и логику выбора 

тех или иных математических методов решения. Владеть 

современными методами математико-статического анализа 

результатов экономического исследования. 

3.2 Базовые профессиональные модули 

Модуль 1. Введение в экономику 

PE1401 Принципы экономики 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: нет 
 

Цель курса - сформировать целостное представление об основных 

закономерностях развития экономики, развитие экономического 

мышления и воспитание экономической культуры и навыков поведения 

в условиях рыночной экономики. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать 

основные экономические категории, необходимые для анализа 

деятельности экономических агентов на микро и макроуровне,  

теоретические экономические модели;  основные закономерности 

поведения  агентов рынка. Уметь самостоятельно анализировать 

экономическую действительность и процессы, протекающие в 

экономической системе общества, применять методы 

экономического анализа для решения экономических задач. 

Владеть навыками применения современного инструментария 

экономической науки для анализа рыночных отношений. 

Модуль 2. Менеджмент и маркетинг 

Men1404 Менеджмент 
2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  PE1401 Принципы экономики 

 

Модуль дает современные теоретические и практические знания 

управления компанией, навыки организации и управления бизнеса,  

методологии управления в новых условиях глобализации.  

Студент должен знать цикл менеджмента, процесс принятия и 

реализации управленческих решений; формы делового и 

управленческого общения в коллективе; уметь применять в 

профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения. 

                                                                             Модуль 3. Финансы и кредит   

DKB1408 Деньги, кредит, банки 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты:  PE1401 Принципы экономики 

 

Цель курса формирование у студентов прочных знаний по теории денег, 

кредита и банков на основе раскрытия фундаментальных положений и 

теоретического анализа проблемных позиций, их сущности, функций, 

законов и роли в современной экономической системе. К задачам 

 изучение банков как финансовых посредников особого типа, 

специфических денежно-кредитных институтов экономической системы 

рыночного типа, выявление особенностей их функций, структуры, роли, 

значения и места в различных типах экономик 

Студент должен знать основные направления современных теорий 

денег, кредита, банков и подходы к анализу и решению проблем в 

указанных сферах; понимать сущность категорий «деньги», 

«кредит», «банк». Уметь различать внешние формы проявления и 

глубинные внутренние процессы функционирования денежно-

кредитной сферы и банковской системы в современной 

экономике, определять причины и прогнозировать последствия 

этих процессов. 

Mik1402 Микроэкономика  
2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: PE1401 Принципы экономики 

 

Цель модуля  - сформировать научные представления об экономических 
явлениях на отдельном предприятии, в домашнем хозяйстве, в 

отдельной отрасли как о процессах, требующих принятия решений в 

условиях ограниченности ресурсов, альтернативности, рациональности; 

В результате изучения курса студент должен знать основные 

принципы экономики, в т. ч. ограниченность ресурсов, 

рациональность экономических субъектов, альтернативность 



 

 

способствовать применению фундаментальных принципов и процедур 
экономического анализа в практической управленческой деятельности 

микроуровня. Задачи развить представление об экономических системах 

вообще и о характеристиках рыночной системы в частности.  

выбора, эффективность; принципы экономического анализа 

фирмы в условиях совершенной и монополистической 

конкуренции, олигополии, монополии. Уметь определять 

состояние конкретного рынка, если известны его функции спроса 

и предложения, в т. ч. эластичность спроса и предложения, и 

прогнозировать изменение выручки при изменении цен.  

Модуль 2. Менеджмент и маркетинг 

Mar1405 Маркетинг  

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты:  PE1401 Принципы экономики 

 

Цель курса – дать студентам глубокие фундаментальные теоретические 

и практические знания, умения и навыки маркетинговой деятельности.  

Основными образовательными задачами курса являются  

обучение современным подходам, формам и методам маркетинговой 

работы; обучение студентов методам профессиональной оценки 

альтернативных вариантов маркетинговых решений, выбора 

оптимального из них в зависимости от конкретных рыночных условий. 

 

В результате изучения студент должен знать  

сущность, содержание, цели, принципы и функции маркетинга; 

цели, объекты, виды, способы и средства проведения 

маркетинговых исследований; приемы и методы стратегического 

маркетингового планирования. Уметь организовывать и 

проводить маркетинговые исследования рынка, осуществлять 

маркетинговый анализ действий конкурентов; 

разрабатывать стратегии маркетинговых коммуникаций по 

товарным линиям и отдельным продуктам и оценивать их 

эффективность. 

Модуль 3. Финансы и кредит 

Fin2409 Финансы 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  PE1401 Принципы экономики 
 

В курсе изучаются принципы построения и закономерности 

функционирования государственных и муниципальных финансов, 

механизмы воздействия органов власти бюджетно–налоговыми 

методами на социально–экономические процессы.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать 

основные понятия, 

функции и закономерности развития финансов и финансового 

рынка, 

содержание и принципы организации финансов предприятий и 

особенности их проявления в современных условиях. Студент 

должен уметь 

применять на практике базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач на финансовом 

рынке, системный и сравнительный анализ законодательных 

норм, регулирующих сферу финансов и финансового рынка. 

2 курс/  3 семестр 

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Модуль ориентирован на формирование у студентов основ 

философского мировоззрения. В ходе обучения студент научится 

понимать и ценить роль философского знания в самоутверждении 

человека, идентифицировать социальные и этические проблемы.  

В результате изучения модуля студент должен знать основные 

направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. Уметь формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений. 

PMK 2201 Психология межличностной коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты: нет 

Цель модуля: межличностная коммуникация — это неформальное 

взаимодействие, которое происходит один на один или в малых группах. 

В процессе межличностной коммуникации мы разговариваем, слушаем, 

отвечаем, делимся своими чувствами и формируем отношения. 

Знание: анализ межличностной коммуникации — это анализ того, 

при каких условиях и с помощью каких средств представления, 

идеи, знания, настроения, т.е. субъективный опыт одного субъекта 

может быть перемещен и более или менее точно истолкован 



 

 

другим. Задачей исследования тем самым становится выявление и 

описание различных предпосылок и условий успешной (или, 

напротив, неуспешной, затрудненной) коммуникации. 

TPP 2202 Теоретическая и прикладная политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучать сущность политики, еѐ природу, значение 

политики для личности и общества, между классами, нациями и 

государствами; между личности, обществом и государством. 
Теоретическая политология выявляет и исследует ряд 

закономерностей: 

а) закономерности возникновения, функционирования и развития 
политических интересов социальных субъектов, их взаимодействия с 

экономическими и другими социальными интересами; 

б) закономерности возникновения, функционирования и изменения 
характера и содержания политической власти и государства;  

в) закономерности функционирования и развития политической 

деятельности, политических отношений, политических процессов; 
г) способы познания политических 

явлений, соотношение в них рационального (сознательного) и 

пропорционального (бессознательного). 

Знание: частных политических проблем, анализировать 

складывающуюся в обществе в данный конкретный момент 

политическую ситуацию, способствует конструктивному 
решению актуальных практических задач политической жизни 

общества, вырабатывает и предлагает практические советы и 

рекомендации участникам политических событий в решении 
текущих политических проблем и конфликтов. 

Научный анализ и выработка практических рекомендаций 

осуществляются прикладной политологией в сферах: 
- регулирования политических конфликтов и достижения 

необходимого социального консенсуса (согласия); 

- организации и проведения избирательных компаний; 
- формирования общественного мнения и использования СМИ. 

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: индивидуальный успех в социальном пространстве. 

Причем скромный довесок «в социальном пространстве» предполагает, 

что проблемы успеха и успешности не будут, да и не могут 
рассматриваться изолированно от других сюжетов социальной этики, 

связанных с понятиями справедливости, свободы, общественной 

безопасности, экономической эффективности и т.д.  
 

Знание: создать общественную систему, где каждому будут 

максимально доступны ситуации переживания успеха и где 

успехи индивидов и групп будут прямо способствовать общему 
благу.  

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: достижение в анализе религии таких наук как история, 

социология, психология, философия, филология, антропология и др. 

Знание: выбрать ту область для исследований, которая Вам более 

по душе – от ритуалов африканских племен до проблем 

современного общества. Все зависит от Ваших личных 

предпочтений при соблюдении одного условия – основным 

предметом вашего интереса должна быть религия. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 
2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение основных этапов становления и развития 

социологии (предыстория и социально-философские предпосылки). 

История социологии: классические и современные социологические 

теории. Общество, социальные институты и взаимодействия. 

Социальные группы и общности.  

Знание: Глобальных проблем социальной жизни и 

общечеловеческие ценности. Теории среднего уровня (социология 

коммуникаций, социология образования, социология молодежи, 

экономическая социология, социология религии и др.). 

Социальные конфликты и логика их разрешения. Методология и 

методы социологического исследования.  

Умение разрабатывать программы социологического 
исследования. Методы сбора социологической информации. 

Анализ и техника обработки эмпирических социологических 

исследований. 

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 
 

Цель модуля: изучение ззаконодательных и правовых актов в области 

безопасности жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и 

функционирования гражданской обороны (ГО) в РК. Классификация 
опасных и вредных факторов. Радиационная опасность. Защита от 

ионизирующих излучений. Химическая опасность. Приборы 

радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля. 
Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.  

Знание: защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного и техногенного происхождения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций различного характера. 
Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Владение основными принципами и 

способами защиты населения в чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени. Оказание доврачебной помощи при 



 

 

 чрезвычайных ситуациях. Организация мероприятий по эвакуации 
населения. Защита от оружия массового поражения. 

Организационно-практические меры безопасности при 

землетрясениях. Защита населения при стихийных бедствиях, по-
жарах, авариях и взрывах на производственных объектах.  

Умение использовать основы организации и проведения 

аварийно-спасательных работ. Чрезвычайные ситуации 
социального характера. Психологические аспекты чрезвычайных 

ситуаций. 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 
2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

Основная цель курса – сформировать целостное представление об 

основных закономерностях устойчивого развития природы и общества,  

стабильности биосферы и развития социума без катастрофических 

кризисов. 

В результате изучения курса студенты должны знать основные 

принципы охраны природы и рационального природопользования. 

Уметь разбираться в современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества, направленных на 

планомерное изменение традиционных форм хозяйствования и 

образа жизни людей с целью сохранения. 

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты: нет 

 

Цель курса – довести до студентов особенности правовой системы 

Казахстана, раскрыть основные положения базовых нормативных 

правовых актов Республики Казахстан. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения  курса 

- Знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных условиях 
интеграции отечественного законодательства в мировую систему 

права;   

- умение  свободно использовать научно-теоретические знания  
в процессе жизнедеятельности, защиты конституционных прав и 

свобод, а также в процессе дальнейшего построения правового 

государства, демократического общества и социального 
государства 

            3.2 Базовые профессиональные модули 

Модуль 1. Введение в экономику 

Mak2403 Макроэкономика  
2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  PE1401 Принципы экономики 

Модуль изучает экономику, рассматривая ее как единое целое, общий 

объем и рост выпуска товаров и услуг, темп инфляции и уровень 

безработицы, обменные курсы валют и состояние платежного баланса. В 

результате изучения модуля студент должен знать сущность основных 

понятий и категорий в макроэкономике, основные макроэкономические 

показатели и их роль в межнациональных сравнениях.  

Студент должен уметь решать макроэкономические задачи, 

собирать необходимую информацию о макроэкономических 

процессах; рассчитывать и оценивать макроэкономические 

показатели на национальном и международном уровнях. 

Модуль 3. Финансы и кредит 

NN2410 Налоги и налогообложение 
3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Fin2409 Финансы 

 

В курсе изучается экономическая сущность и функции налогов, 

действие налогового механизма, налоговая система Казахстана.  

В результате изучения модуля студент должен знать налоговое 

законодательство РК, порядок и сроки проведения налоговых 

проверок, виды налоговых правонарушений и санкции за их 

совершение. Уметь пользоваться нормативными документами, 

исчислять налоги и сборы, уплачиваемые организациями и 

физическими лицами. 

Модуль 4. Бухгалтерский учет и аудит 

BU2411 Бухгалтерский учет 

3 кредита/ 5ECTS 
Пререквизиты:  PE1401 Принципы экономики 

В данном курсе изучаются теоретические и практические аспекты 

бухгалтерского учета и аудита: основные принципы; баланс 

предприятия; активы и обязательства; структура финансовой 

В результате изучения модуля студент должен знать и уметь 

принципы и методы ведения бухгалтерского учета, приемы 

использования компьютера и компьютерных инструментальных 



 

 

 
 

отчетности. средств для ведения бухгалтерского учета организации. 

Модуль 5. Количественная оценка экономики 

Sta2414 Статистика 

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты: TVMS1416 Теория 

вероятностей и математическая статистика 

 

В модуле рассматриваются основные положения общей теории 

статистики. Изучаются закономерности, основанные на теории 

вероятностей и математической статистики,  статистические ряды, 

дается понятие об индексах и индексный метод анализа влияния 

факторов. 

В результате изучения модуля студенты должны знать принципы 

и методы сбора, обработки и наглядного представления 

статистической информации; сущность обобщающих 

статистических показателей – абсолютных, относительных и 

средних величин, показателей вариации, дифференциации и 

концентрации. Студенты должны уметь рассчитывать входящие в 

данную программу статистические показатели экономической 

деятельности организации, а также интерпретировать их 

содержательный смысл. 

2 курс /4 семестр 

3.1 Естественнонаучный (STEM) модуль 

ITPC2302 Информационные технологии для проф. 

целей (Основы программирования в SPSS) 

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты: нет 

Цель модуля: основные понятия автоматизированной обработки 

информации; назначения, состава, основных характеристик 

компьютерной и организационной техники; основных методов и средств 

обработки, хранения, передачи и накопления информации; назначения и 

принципов использования системного и прикладного программного 

обеспечения; основ алгоритмизации задач; основных компонентов 

компьютерных сетей, принципов пакетной передачи данных, 

организации межсетевого взаимодействия; технологии поиска 

информации в сети Интернет; основных угроз и методов обеспечения 

информационной безопасности; принципов защиты информации от 

несанкционированного доступа; правовых аспектов использования 

информационных технологий и программного обеспечения. 

Знание: использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации; пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; применять методы и средства 

защиты информации; применять антивирусные средства защиты 

информации; применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, храпения и обработки информации в 

профессиональной сфере в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; проводить настройку 

компьютерной сети. 

Владение навыками построения алгоритмов и блок-схем; 

основных концепций разработки сетевых и Web приложений, 

применения методов информационной безопасности, методов 

информационно-коммуникационных технологий и электронного 

обучения. 

3.2 Базовые профессиональные модули 

Модуль 4. Бухгалтерский учет и аудит 

Aud2412 Аудит 
2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: BU2411 Бухгалтерский учет 

 

Целью курса является изучение  нормативно-законодательной базы 

организации и проведения аудиторской деятельности;  основы 

организации аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности компании.  

В результате изучения студент должен знать  нормативно-

законодательную базу организации и проведения аудиторской 

деятельности;  основы организации аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности компании. Уметь 

составлять общий план и программу аудита исходя из целей 

аудиторской проверки,  осуществлять сбор и обработку данных, 

необходимых для составления аудиторского заключения; 

составлять аудиторское заключение с целью разработки 

предложений по повышению достоверности и оперативности 

бухгалтерской информации. 

OEA2413 Основы экономического анализа Цель курса -  по окончании изучения дисциплины студент должен В результате изучения курса студент должен знать сущность, 



 

 

2 кредита/ 3 ECTS 
Пререквизиты:  BU2411 Бухгалтерский учет 

 

 

овладеть навыками и базовыми знаниями, необходимыми для 
проведения экономического анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 

принципы и методы экономического анализа. Уметь формировать 

умозаключения и выработки рекомендаций на основе данных 

статистики и бухгалтерского учета, преобразуя сухие цифры в 

«говорящие факты».   

                                                                  Модуль 6. Финансовые институты 

BS2418 Банковская система 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Fin2409 Финансы 
 

Основной целью изучения модуля является усвоения принципов 
функционирования коммерческого банка как финансового посредника, 

как агента валютного и налогового контроля, понимание 

организационных основ его деятельности. 

Знать:  организационные основы деятельности кредитных 

организаций в РК, глубоко разбираться во всем спектре 

банковских операций, знать технологию кредитования клиентов 

коммерческим банков. Уметь оценивать кредитоспособность 

клиентов банка, разрабатывать стратегию работы в банке–

банкроте.   

SO2419 Страховые организации 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Fin2409 Финансы 
  

Основной целью изучения модуля является освоение основными 

категориями  страхования: субъекты страховых отношений, страховые 

риски, виды.  

В результате изучения курса студент должен знать cтрахование 

как объект экономического исследования, его классификация. 

Основные категории  страхования: субъекты страховых 

отношений, страховые риски, виды. Виды долгосрочного личного 

страхования. Условия проведения о страхования, статистические 

показатели и математические методы расчетов, применяемые для 

построения тарифов по страхованию жизни. Резерв взносов по 

страхованию жизни. Страхование от несчастных случаев. 

Понятие, страховые случаи, объекты и субъекты страхования. 

Объем страховой ответственности страховщика и срок 

страхования. Медицинское страхование. Страхование потери 

здоровья и трудоспособности. 

   Модуль 7 . Финансовый инжиниринг  и управления финансами  

RZB 2423 Рынок ценных бумаг 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Fin2409 Финансы 

 

Цель курса -  освоение  порядка выпуска и регистрации акций 

хозяйствующими субъектами различных форм собственности и видов 

деятельности, выпуска облигаций коммерческими банками.  

Рынок ценных бумаг Республики Казахстан и его структура. 

Участники рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг и их 

характеристика. Порядок выпуска и регистрации акций 

хозяйствующими субъектами различных форм собственности и 

видов деятельности. Порядок выпуска облигаций коммерческими 

банками. Государственные ценных бумаги и их виды. Операции 

РЕПО. Роль коммерческих банков в развитии рынка ценных 

бумаг. 



 

 

Модуль 8.  Финансовый мониторинг и контроль  

FK 2424 

 

 

Финансовый контроль  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   NN2410  
Налоги и налогообложение 

 

Модуль должен дать   всю информация о налоговом 

администрировании, в структурированном виде, что позволяет в 

значительной степени облегчить процесс изучения.  

формы и методы налогового администрирования;   Состояние 

налоговой системы в РК;  нормативно-правовую базу для 

осуществления форм налогового контроля над хозяйствующими 

субъектами в РК;     Формы и виды налоговых проверок и 

государственного контроля., финансового контроля. 

Уметь:  составлять и решать задачи по применению юридических 

санкции при нарушений налогового законодательства;  порядок 

регистрации налогоплательщиков и сроки сдачи налоговых форм;  

порядок и сроки проведения налоговых проверок.  оценивать 

финансово - экономическую ситуацию в стране;   использовать 

возможности глобальных и локальных сетей в своей 

профессиональной деятельности;    применять современные 

методы сбора, хранения и обработки информации в 

профессиональной деятельности 

3 курс/5 семестр 

3.2 Базовые профессиональные модули 

Модуль 2. Менеджмент и маркетинг 

GB3406 Государство и бизнес 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  PE1401 
Принципы экономики. 

Pre1418  Предпринимательство,   EP3419 

Экономика предприятия 

Цель курса – формирование у студентов системного, целостного 

представления о технологии организации предпринимательской 

деятельности, освоение теоретических и практических знаний, 

необходимых для организации бизнеса в современной экономике, и 

приобретение практических навыков использования этих знаний. 

Задачи:  изучить  законодательную базу  организации бизнеса; уяснить 

условия, принципы и этапы создания собственного дела; уяснить 

важнейшие аспекты государственного регулирования бизнеса 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- знать:  содержание основных проблем, связанных с 

обеспечением конкурентоспособности на национальном, 

региональном и международном уровне;  

- принципы принятия и реализации экономических и 

управленческих решений в области бизнеса;  

-современные формы и методы организации бизнеса, 

современные методы  управления в сфере бизнеса; 

-знать законодательную базу бизнеса в Казахстане 

- уметь: выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в бизнесе, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты;  

-систематизировать и обобщать информацию; 

-использовать основные и специальные методы экономического 

анализа информации; 

- разрабатывать и обосновывать варианты  эффективных 

хозяйственных решений 

Log3407 Логистика  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: PE1401 

Принципы экономики. 

Целью настоящего курса является изучение основных принципов 

организации материальных и информационных потоков в логистических 

системах, изучение основных характеристик различных видов 

логистической деятельности.  Основные задачи курса заключаются в 

том, чтобы студент умел строить логистические схемы движения 

материальных и информационных потоков, выполнять логистические 

расчеты размеров заказов, запасов на складе. 

В результате изучения курса студент должен знать: основные 

понятия задачи и функции, уровни развития и факторы развития 

логистики, механизмы функционирования закупочной, сбытовой, 
производственной, складской логистики, логистики запасов и 

сервисного обслуживания. Уметь строить логистические схемы 

движения материальных и информационных потоков, 
классифицировать посредников, системы управления запасами, 

каналы распределения товаров, давать оценку 

конкурентоспособности предприятий.  



 

 

Модуль 5. Количественная оценка экономики 

Eko3415 Эконометрика 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: TVMS1416 Теория 
вероятностей и математическая статистика 

Цель курса дать студентам представление о содержании эконометрики 

как научной дисциплины, познакомить с ее основными понятиями, 

методологией и методами построения математических моделей в 

экономике.  

В результате изучения студент должен овладеть методами 

моделирования и прогнозирования социально-экономических 

процессов для выявления закономерностей их перспективного 

изменения. Студент должен уметь классифицировать задачи, 

связанные с достижением того или иного результата. 

Модуль 7 . Финансовый инжиниринг  и управления финансами  

FRP3416 Финансовые рынки  

 3 кредита. Пререквизиты:  

 Fin2409 Финансы 

 

Цель курса дать студентам представление о финансовом рынке, 

условиях и предпосылках функционирования финансового рынка.  

В результате изучения курса студент должен знать состав и 

структура финансового рынка. Природа и классификация 

финансового рынка. Участники и посредники финансового рынка. 

Инвестиционные институты и фонды. Страховые компании. 

Ипотечные компании. Ломбарды. Лизинговые компании. Малые 

кредитные учреждения. Инфраструктура  финансового рынка. 

KF3417 Корпоративные финансы. 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Fin2409 Финансы 

 

Целью курса  является образование собственных финансовых ресурсов, 

привлечение внешних источников финансирования, их распределение и 

использование, а также система денежных отношений, возникающих в 

процессе формирования основных производственных фондов и 

оборотных средств, производства и реализации продукции, работ и 

услуг. 

 

В результате изучения студент должен  знать как образуются 

собственные финансовые ресурсы, привлечение внешних 

источников финансирования, их распределение и использование, 

а также система денежных отношений, возникающих в процессе 

формирования основных производственных фондов и оборотных 

средств, производства и реализации продукции, работ и услуг. 

3.3 Модули индивидуальных образовательных траекторий  

ИОТ 1.  Налоги и налогообложение 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг)  
1 кредит / 2 ECTS 

Пререквизиты: 

 Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке. 

NZS 3502 Налоги зарубежных стран 

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты: Fin2409 Финансы 

 

Целью курса  является  представление о  принципах  построения 

налоговых систем различных стран.Особенности налогообложения в 

различных странах.  

В результате изучения студент должен  знать какие виды и 

классификация налогов в зарубежных странах, механизме  

налогообложения в различных странах. 

ИОТ 2.  Банковское дело 

SW 3501 Scientific writing   
(каз/рус/анг )   

1 кредит/ 2 ECTS 

  

 Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке. 

ZBS 3502 Зарубежная банковская система Целью курса  является  представление о  принципах  построения  

банковских  систем,о денежно-кредитной политике и инструментах   

денежно-кредитного регулирования различных стран.   

Данный курс имеет целевую теоретическую и практическую 

направленность для обеспечения студентов профессиональными 

знаниями о закономерностях и особенностях функционирования 

зарубежных банковских систем, о практике использования 

различных инструментов и методов. 

ИОТ 3.  Финансовый менеджмент  

SW 3501 Scientific writing   

(каз/рус/анг )   

1 кредит/ 2 ECTS  

 Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке. 



 

 

Пререквизиты: 

MF 3502 Международные финансы Содержанием курса «Международные финансы» является изучение 

структуры международного финансового рынка, основных участников, 

а также финансовых отношений, возникающих в процессе 

международной интеграции и глобализации. 

 

В результате изучения студент должен  знать структуры 

международного финансового рынка, основных участников, а 

также финансовых отношений, возникающих в процессе 

международной интеграции и глобализации. 

 ИОТ 4.   Финансовый инжиниринг 

SW 3501 Scientific writing   
(каз/рус/анг )   

1 кредит/ 2 ECTS  

Пререквизиты: 

 Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке. 

MRCB 3502 Международный рынок ценных бумаг  Цель курса -  освоение  порядка выпуска и регистрации акций 

хозяйствующими субъектами различных форм собственности и видов 

деятельности, выпуска облигаций коммерческими банками.  

 

Международный Рынок ценных бумаг  и его структуру. 

Участники рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг и их 

характеристика. Порядок выпуска и регистрации акций 

хозяйствующими субъектами различных форм собственности и 

видов деятельности. Порядок выпуска облигаций коммерческими 

банками. Государственные ценных бумаги и их виды. Операции 

РЕПО. Роль коммерческих банков в развитии рынка ценных 

бумаг. 

3.4 Междисциплинарный модуль 

IP 3601 Инновационное предпринимательство (по 
отраслям) 

2 кредита/ 3 ECTS Пререквизиты: Pre1418 

Предпринимательство.  
 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

необходимых навыков и компетенций для успешной работы в области 

предпринимательства в экономической сфере, осуществления 

инновационной деятельности в условиях рынка, управления рисковыми 

инвестициями. Задачи изучения дисциплины: освоение студентами 

теоретических основ инновационного предпринимательства.  

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать суть 

инновационного предпринимательства; состав и основные 

элементы рынка научно-технической продукции; систему 

финансирования развития инновационной деятельности; 

инструменты регулирования и поддержки инновационной 

деятельности со стороны государства. Уметь определять степень 

инновационности продукта; формировать модель инновационного 

процесса в условиях конкретного предприятия; выбирать форму 

организации инновационного предприятия в заданных условиях. 

Владеть методами расчета  показателей эффективности 

инновационных проектов; методами формирования капитала 

инновационного предприятия. 

IP 3602 Интеллектуальное право 
2 кредита/ 3 ECTS Пререквизиты: нет. 

 

Цель курса является ознакомление студентов с основами права 
интеллектуальной собственности в РК, изучение действующего 

гражданского законодательства РК в данной отрасли, освещение общих 

положений авторского и патентного права, а также общих положений 
права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий. Задача курса - формирование у студентов знаний 

об объектах права интеллектуальной собственности;  имущественных и 
личных (неимущественных) правах на данные объекты; порядке 

оформления и распоряжения такими правами. 

В результате изучения курса студент должен знать: что является 
объектом права интеллектуальной собственности, как возникают 

права автора произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
содержание этих прав, порядок распоряжения и способы защиты, 

в случае их нарушения. Уметь  распознать случаи нарушения прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, и предложить 
конкретные способы защиты нарушенных прав. 

PP 3603 Предпринимательское право 

2 кредита/ 3 ECTS Пререквизиты: нет. 

 

Цель курса является ознакомление студентов содержание 

предпринимательских отношений, понятие предпринимательской 

По изучению курса студент должен знать содержание 

предпринимательских отношений, понятие предпринимательской 



 

 

деятельности и права. деятельности и права, отличать ее от других видов хозяйственной 

деятельности, получить практические навыки по работе с 

документами, умение применять и толковать правовые нормы, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность. 

 

3 курс / 6 семестр 

3.2 Базовые профессиональные модули 

Модуль 6. Финансовые институты  

BBS 2417 Бюджет и бюджетная система Цель курса является ознакомление студентов с автоматизированной 

системой для планирования и контроля исполнения бюджета, 

инструментами распределения ограниченных ресурсов, используемых 

для достижения стратегических целей предприятия и комплекса 

мероприятий, связанных с планированием и контролем исполнения 

бюджета. Бюджетная система включает в себя центральный орган 

принятия решений - Бюджетный комитет, который задает единые 

приоритеты управления деятельностью предприятия.  

 

 В результате изучения курса студент должен знать: бюджетная 

система включает в себя центральный орган принятия решений - 

Бюджетный комитет, который задает единые приоритеты 

управления деятельностью предприятия.  

 

Модуль 7 . Финансовый инжиниринг  и управления финансами  

FM 3423 Финансовый менеджмент Модуль изучает  системное обучение студентов целям, задачам, 

методам и принципам современного финансового менеджмента; 

изучение  теоретических знаний и практических основ анализа и оценки 

процесса управления финансами предприятий и коммерческих 

организаций; определение и обоснование оптимальных соотношений 

финансовых ресурсов и их источников формирования и размещения; 

усвоение основных приемов и критериев принятия эффективного 

управленческого решения; научить студентов правильно понимать и 

интерпретировать финансовую информацию.  

 

Знать: финансовые показатели и механизмы их расчета  

Уметь: диагностировать, прогнозировать и управлять  денежными 

средствами, привить навыки выработки и применения   методов, 

средств    и инструментов для достижения экономического 

благосостояния  деятельности фирмы  в целом и отдельных ее 

производственно-хозяйственных звеньев 

3.3 Модули индивидуальных образовательных траекторий  

ИОТ 1.  Налоги и налогообложение 

  

NU 3503 Налоговый учет. 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:   

 

Дисциплина изучает систему налогового учета в целях определения 

налогооблагаемого дохода юридических и физических лиц по уплате 

налогов и других обязательных платежах в бюджет, их влияние на 

финансовые показатели хозяйствующих субъектов, а также взаимосвязь 

налогового и бухгалтерского учета. 

 

Знать: систему налогового учета в целях определения 

налогооблагаемого дохода юридических и физических лиц по 

уплате налогов и других обязательных платежах в бюджет, их 

влияние на финансовые показатели хозяйствующих субъектов, а 

также взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета. 

ISNO 3504 Информационные системы в налоговых 
органах 

Цель курса –изучение роли информационных систем в налоговых 

органах, механизм функционирования 

Знать: механизм функционирования 

информационных систем  в налоговых органах , степень их 

эффективности 

FR3505 Финансовые риски Сущность и содержание финансового риска. Природа финансового Знать: Методы управления финансовым риском.  



 

 

 риска. Классификация финансовых рисков. Эволюция финансовых 

отношений. Типология финансового риска. Взаимосвязь финансового и 

других видов рисков. Методы управления финансовым риском.  

Прогнозирование совокупного финансового риска.  

Прогнозирование совокупного финансового риска. Минимизация 

финансового риска. Страхование финансового риска. 

 

NMSB 3506 Налогообложение МСБ Цель курса – изучение социально-экономической функции и роли 

налогов в условиях рыночных отношений, изучение теоретических 

основ современной налоговой системы Республики Казахстан, 

приобретение практических навыков работы в условиях современной 

налоговой системы Республики Казахстан.  

Задачи курса: изучение  теоретических основ организации 

налогообложения; ознакомление с принципами организации 

налоговой системы               государства, особенностями 

формирования доходов бюджета; приобретение навыков по 

исчислению основных видов  налогов и обязательных платежей в 

бюджет; изучение механизма администрирования налогов. 

 

TD 3507 Таможенное дело Цель курса – изучение  сущность и содержание таможенного дела Знать: сущность и содержание таможенного дела 

ИОТ 2.  Банковское дело 

UB 3503 Учет в банках Дисциплина изучает систему учета в банках в целях определения 

налогооблагаемого дохода юридических и физических лиц по уплате 

налогов и других обязательных платежах в бюджет, их влияние на 

финансовые показатели хозяйствующих субъектов, а также взаимосвязь 

налогового и бухгалтерского учета. 

 

Знать: систему учета в банках в целях определения 

налогооблагаемого дохода юридических и физических лиц по 

уплате налогов и других обязательных платежах в бюджет, их 

влияние на финансовые показатели хозяйствующих субъектов, а 

также взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета. 

ISKO 3504 Информационные система в кредитных 
организациях 

Цель курса – изучение роли информационных систем в кредитных 

организациях, механизм функционирования 

Знать: механизм функционирования 

информационных систем  в кредитных организациях, степень их 

эффективности 

FR 3505 Финансовые риски Сущность и содержание финансового риска. Природа финансового 

риска. Классификация финансовых рисков. Эволюция финансовых 

отношений. Типология финансового риска. Взаимосвязь финансового и 

других видов рисков. Методы управления финансовым риском.  

Прогнозирование совокупного финансового риска.  

Знать: Методы управления финансовым риском.  

Прогнозирование совокупного финансового риска. Минимизация 

финансового риска. Страхование финансового риска. 

FUB 3506 Финансовые услуги банков Цель курса – изучение  сущность ,содержание, виды финансовых услуг 

банков 

Знать: сущность ,содержание, виды финансовых услуг банков 

KD 3507 Кредитное дело Цель курса – изучение  сущность и содержание кредитного дела 

 

Знать: сущность и содержание кредитного дела 

ИОТ 3. Финансовый менеджмент  

PA3503 Практический аудит В условиях рынка предприятия, кредитные учреждения, другие 

хозяйствующие объекты вступают в договорные отношения по 

использованию имущества, денежных средств, проведению 

коммерческих операций и инвестиций. Доверительность этих 

отношений должна подкрепляться возможностью для всех участников 

сделок получать и использовать финансовую информацию. 

Достоверность информации подтверждается независимым аудитором. 

 

Знать: механизм функционирования практического аудита 



 

 

 

FPK 3504 Финансовая политика компаний Цель курса – изучение комплекс мер, предпринимаемых компанией с 

использованием совокупности инструментов регулирования 

деятельности. Основными направлениями данной политики является 

регулирование  с целью повышения экономической эффективности 

компании. 

Знать: Основные направления финансовой политики является 

регулирование  с целью повышения экономической 

эффективности компании. 

OSB 3505 Оценка стоимости бизнеса Цель курса – с какой целью осуществляется оценка стоимости бизнеса, 

какие методы оценки используются на практике 

Знать: какие методы оценки  стоимости бизнеса используются на 

практике 

SP 3506 Страхование предпринимательства Цель курса –  с какой целью осуществляется  страхование 

предпринимательства, какие методы  используются на практике  

Знать: методы страхования предпринимательства 

SP 3507 Слияние и поглощение Цель курса – методы и формы реструктуризации компаний и более 

подробно слияние и поглощение,в каких случаях это происходит и как 

Знать: методы и формы реструктуризации компаний и более 

подробно слияние и поглощение,в каких случаях это происходит 

и как 

PA 3503 Практический аудит В условиях рынка предприятия, кредитные учреждения, другие 

хозяйствующие объекты вступают в договорные отношения по 

использованию имущества, денежных средств, проведению 

коммерческих операций и инвестиций. Доверительность этих 

отношений должна подкрепляться возможностью для всех участников 

сделок получать и использовать финансовую информацию. 

Достоверность информации подтверждается независимым аудитором. 

 

Знать: механизм функционирования практического аудита 

ISFP 3504 Информационные системы на фондовых 
рынках 

Цель курса – изучение роли информационных систем на фондовых 

рынках, механизм функционирования 

Знать: механизм функционирования 

информационных систем на фондовых рынках, степень их 

эффективности 

ODPU 3505 Организация деятельности 

профессиональных участников РЦБ 
Модуль изучает Рынок ценных бумаг Республики Казахстан и его 

структура. системное обучение студентов целям, задачам, методам и 

принципам современного финансового менеджмента; изучение  

теоретических знаний и практических основ анализа и оценки процесса 

управления финансами предприятий и коммерческих организаций; 

определение и обоснование оптимальных соотношений финансовых 

ресурсов и их источников формирования и размещения; усвоение 

основных приемов и критериев принятия эффективного 

управленческого решения; научить студентов правильно понимать и 

интерпретировать финансовую информацию.  

 

Знать: участников рынка ценных бумаг, принципы их 

деятельности, структуру финансового рынка, финансовые 

показатели и механизмы их расчета  

 

Уметь: ориентироваться  на рынке ценных 

бумаг,диагностировать, прогнозировать и управлять  денежными 

средствами, привить навыки выработки и применения   методов, 

средств    и инструментов для достижения экономического 

благосостояния  деятельности фирмы  в целом и отдельных ее 

производственно-хозяйственных звеньев 

Der 3506 Деривативы Цель курса –  изучение производных финансовых инструментов, их 

видов,  сущность и содержание деривативов 

Знать:  производные финансовые инструменты, их виды,  

сущность и содержание деривативов 

SP 3507 Слияние и поглощение Цель курса – методы и формы реструктуризации компаний и более 

подробно слияние и поглощение, в каких случаях это происходит и как 

Знать: методы и формы реструктуризации компаний  

3.4 Междисциплинарный модуль 

AFHD 3603 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

Цель курса – изучение  методов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, образование собственных финансовых ресурсов, 

Знать: методы анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

образование собственных финансовых ресурсов, привлечение 



 

 

 
 

 

привлечение внешних источников финансирования, их распределение и 
использование, а также система денежных отношений, возникающих в 

процессе формирования основных производственных фондов и 

оборотных средств, производства и реализации продукции, работ и 
услуг.  

внешних источников финансирования, их распределение и 
использование 

FU 3603 Финансовый учет 

 
 

 

 

Дисциплина Финансовый учет – изучает  процесс подготовки учетной 

информации, которая используется внутренними и внешними 

пользователями. Финансовый учет основывается на общепринятых 

международных стандартах и принципах.  

Знать: Правила ведения и порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности регламентируются государством. 

 

4 курс/ 7 семестр 

3.2. Базовые профессиональные модули  

Модуль 7 . Финансовый инжиниринг  и управления финансами 

OFI 4421 

 

Организация финансирования инвестиций   

 

Цель курса – изучение организации финансирования инвестиций. 

системное обучение студентов целям, задачам, методам и принципам 

организации финансирования инвестиций  

Знать: источники финансирования инвестиций, принципы 

инвестирования, структуру финансового рынка, механизм 

организации финансирования инвестиций 

Модуль 8.  Финансовый мониторинг и контроль 

NA 4425 Налоговое администрирование Налоговое администрирование. Регистрация налогоплательщиков. 

Налоговые проверки. Порядок проведения налоговых проверок. 

Камеральный контроль. Мониторинг. Применение контрольно – 

кассовых машин с фискальной памятью.  

Знать: Контроль за подакцизными товарами, за соблюдением 

порядка  учета, оценки и реализации имущества, обращенного в 

собственность государства, контроль над уполномоченными и 

местными исполнительными органами. Обжалование результатов 

налоговой проверки и действий должностных лиц органов 

налоговой службы. 

3.3 Модули индивидуальных образовательных траекторий  

ИОТ 1.  Налоги и налогообложение 

NM 4508 Налоговый менеджмент  Цель курса – изучение  функций и принципов  налогового менеджмента 

Республики Казахстан. 

Задачи курса: изучение  теоретических основ организации  

налогового менеджмента; ознакомление с принципами 

организации  налогового менеджмента, изучение механизма  

налогообложения. 

NFI 4509   Налогообложение финансовых институтов Цель курса – изучение  функции и роли налогов финансовых 

институтов, приобретение практических навыков работы в условиях 

современной налоговой системы Республики Казахстан. 

Задачи курса: изучение  теоретических основ организации 

налогообложения; ознакомление с принципами организации   

налогообложения финансовых институтов. 

ONSRK 4510 Организация налоговой службы РК Налоговый механизм, формируемый как экономико-правовой способ 

реализации на практике внутреннего потенциала категории «налог», 

служит воспроизводственным целям, способствует достижению 

относительного равновесия между общегосударственными, 

корпоративными и личными экономическими интересами.  

Задачи курса: раскрытие теоретических основ налогового 

администрирования; ознакомление с формами и методами 

налогового администрирования; освоение механизма проведения 

налогового контроля; выявление основных направлений 

совершенствования налогового контроля. 

MSFO 4511 МСФО Цель курса – изучение МСФО, правила ведения и порядок составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности регламентируются 

государством.  

 

Задачи курса: ознакомление с формами и методами МСФО; 

освоение механизма проведения МСФО; правила ведения и 

порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

регламентируются государством. 

NPP 4512 Налоговое планирование и прогнозирование Цель курса – изучение налогового планирования и прогнозирования, 

механизма проведения налогового планирования и прогнозирования, 

Задачи курса: раскрытие теоретических основ налогового 

планирования и прогнозирования; ознакомление с формами и 



 

 

ознакомление с формами и методами налогового планирования и 

прогнозирования 

методами налогового планирования и прогнозирования ; освоение 

механизма проведения налогового планирования и 

прогнозирования ; выявление основных направлений 

совершенствования налогового планирования и прогнозирования . 

OMPNP 4513 Организация и методика проведения 

налоговых проверок 
Налоговый механизм, формируемый как экономико-правовой способ 

реализации на практике внутреннего потенциала категории «налог», 

служит воспроизводственным целям, способствует достижению 

относительного равновесия между общегосударственными, 

корпоративными и личными экономическими интересами.  

Задачи курса: раскрытие теоретических основ налогового 

администрирования; ознакомление с формами и методами 

налогового администрирования; освоение механизма проведения 

налогового контроля; выявление основных направлений 

совершенствования налогового контроля. 

ИОТ 2.  Банковское дело  

ODNB 4508 Организация деятельности Национального 

банка 

Правовой статус и функции Банка определены в законах «О 

Национальном Банке Республики Казахстан» и «О банках в Республике 

Казахстан». В соответствии с законом «О Национальном Банке 

Республики Казахстан» отмечена независимость Национального Банка 

от распорядительных и исполнительных органов власти, его 

подотчетности только Верховному Совету и Президенту Республики 

Казахстан, там же указано что Национальный Банк Республики 

Казахстан является центральным банком Республики Казахстан и 

представляет собой верхней уровень банковской системы Республики 

Казахстан».  

Знать: для реализации основной цели на Национальный Банк 

возлагаются следующие задачи: разработка и проведение 

денежно-кредитной политики государства, обеспечение 

функционирования платежных систем ,осуществление валютного 

регулирования и валютного контроля, содействие обеспечению 

стабильности финансовой системы.  

IF 4509 Исламские финансы  Цель курса – изучение сущности исламских финансов, их методов и 

принципов 

Знать:сущность исламских финансов, их методов и принципов 

BR 4510 Банковские риски Банковский риск как объект управления. Сущность и содержание 

банковского риска. Типология банковского риска. Факторы банковского 

риска. Система и структура управления банковским риском. Методы 

предупреждения банковского риска. Подбор, оценка и мотивация 

банковских работников.  

Знать: Анализ и оценка  банковского риска. Измерение и 

прогнозирование банковского риска. Минимизация и страхование 

банковских рисков. 

VOSVS 4511 Валютные операции и современная валютная 

система 
Цель курса – изучение валютные операции и современная валютная 

система 

Знать: валютные операции и современная валютная система 

DKP 4512 Денежно-кредитная политика Дисциплина денежно-кредитная политика изучает комплекс мер, 

предпринимаемых  государством с целью регулирования количества 

денег в экономике. Для осуществления денежно-кредитной политики 

государством используется совокупность денежно-кредитных 

инструментов (параметры денежной массы, нормы резервов, уровень 

процента, сроки кредита, ставки рефинансирования и т.д.) и институтов 

денежно-кредитного регулирования (Центральный банк, казначейство, 

Министерство финансов и т. д.).  

Знать: Основные направления денежно-кредитной политики 

является регулирование денежной массы с целью стимулирования 

экономического роста, сглаживание колебаний экономической 

конъюнктуры на макроуровне, корректировка цен, занятости, 

обеспечение бесперебойного функционирования платежно-

расчетной системы. Исходной основой определения количества 

денег является сумма цен товаров. 

 

DKP4513 Денежно кредитное регулирование Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное обращение. 

Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения. 

Денежная база. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. 

Денежная система: ее основные типы и элементы. Инструменты 

денежной системы.  

Знать: Основные цели, функции и операции Национального 

Банка. Прогноз кассового плана. Инкассация денежной 

наличности. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0


 

 

ИОТ 3.  Финансовый менеджмент 

RM 4508 Риск менеджмент Цель курса –  изучение того, в чем состоит сущность  риск 

менеджмента, его принципах и методах  

Знать: сущность  риск менеджмента, его принципах и методах 

AU 4509 Антикризисное управление Цель курса – изучение того, в чем состоит сущность  антикризисного 

управления, его принципах и методах 

Знать: сущность  антикризисного управления, его принципах и 

методах 

MFO 4510 Международная финансовая отчетность Цель курса – изучение особенностей международной финансовой 

отчетности, их форм и методов расчетов 

Знать: особенности международной финансовой отчетности, их 

форм и методов расчетов 

AR 4511 Актуарные расчеты Цель курса – изучение того, что собой представляют  актуарные 

расчеты, как они осуществляются 

Знать:что собой представляют  актуарные расчеты, как они 

осуществляются 

PFI 4512 Производные финансовые инструменты Цель курса – изучение производных финансовых инструментов, их 

видов 

Знать: производные финансовые инструменты, их виды 

FOK 4513 Финансовая отчетность        компаний Цель курса – изучение финансовой отчетности        компаний, их форм и 

методов расчетов 

изучение финансовой отчетности        компаний, их форм и 

методов расчетов 

  ИОТ 4. Финансовый инжиниринг 

RM 4508 Риск менеджмент  системное обучение студентов целям, задачам, методам и принципам 

современного  Риск менеджмента; изучение  теоретических знаний и 

практических основ анализа и оценки процесса управления финансами 

предприятий и коммерческих организаций; определение и обоснование 

оптимальных соотношений финансовых ресурсов и их источников 

формирования и размещения  

 

привить навыки выработки и применения   методов, средств    и 

инструментов для достижения экономического благосостояния  

деятельности фирмы  в целом и отдельных ее производственно-

хозяйственных звеньев 

KCB 4509 Корпоративные ценные бумаги Модуль изучает Рынок ценных бумаг Республики Казахстан и его 

структура. системное обучение студентов целям, задачам, методам и 

принципам современного финансового менеджмента; изучение  

теоретических знаний и практических основ анализа и оценки процесса 

управления финансами предприятий и коммерческих организаций; 

определение и обоснование оптимальных соотношений финансовых 

ресурсов и их источников формирования и размещения; усвоение 

основных приемов и критериев принятия эффективного 

управленческого решения; научить студентов правильно понимать и 

интерпретировать финансовую информацию.  

 

Знать: участников рынка ценных бумаг, принципы их 

деятельности, структуру финансового рынка, финансовые 

показатели и механизмы их расчета  

Уметь: ориентироваться  на рынке ценных бумаг, 

диагностировать, прогнозировать и управлять  денежными 

средствами, привить навыки выработки и применения   методов, 

средств    и инструментов для достижения экономического 

благосостояния  деятельности фирмы  в целом и отдельных ее 

производственно-хозяйственных звеньев 

S ek 4510 Секьюритизация Цель курса – изучение сущность и содержание   секьюритизации Знать: сущность и содержание   секьюритизации 

AR 4511 Актуарные расчеты Цель курса – изучение  сущность и содержание актуарных расчетов Знать: механизм актуарных расчетов  

OKBZB 4512 Операции коммерческих банков с ценными 

бумагами 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: 3624 FR 

Финансовые риски  

Цель курса – изучение операций коммерческих банков с ценными 

бумагами 

Знать: операции коммерческих банков с ценными бумагами 

BD4513 Биржевое дело 
3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:RZB 

2427 Рынок ценных бумаг 

Модуль изучает биржевое дело, системное обучение студентов целям, 

задачам, методам и принципам современного биржевого дела 

 

Знать: участников рынка ценных бумаг, принципы их 

деятельности, структуру финансового рынка  

Уметь: ориентироваться  на рынке ценных бумаг, 



 

 

диагностировать, прогнозировать и управлять  денежными 

средствами, привить навыки выработки и применения   методов, 

средств    и инструментов для достижения экономического 

благосостояния  деятельности фирмы  в целом и отдельных ее 

производственно-хозяйственных звеньев 



 

 

Специальность 5В 050600 Экономика  

Код дисципли 

ны 

Название дисциплины, 

количество кредитов, 

пререквизиты, распределение 

по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

1 курс /1 семестр 

IK1101 История Казахстан  
2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: истории государства и права Республики Казахстан 
направлена на изучение процесса зарождения, становления и 

развития государства и права. Выводы и суждения данной науки 

основаны на анализе точных фактов и реально состоявшихся 
событий государственно-правовой жизни Казахстана. Место и роль 

науки государства и права Казахстана среди других наук 

определяются тем, что она представляет собой реализацию 
исторического подхода исследования государственно-правовых 

явлений с момента их возникновения по сегодняшний день. Она 

логически воссоздает и восстанавливает объективную картину 
эволюции государственно-правовых систем, учреждений и 

институтов, существовавших и существующих на территории 

Республики. Протоказахские средневековые государства и их 
правовые системы фиксировались и изучались как зарубежными 

путешественниками, так и местными наблюдателями и 

составителями династийных историографий.  

Знание: разных сторон жизнедеятельности Казахской орды имеются в 
официальных документах, в различных письменных источниках 

зарубежных и местных наблюдателей, в произведениях народного 

творчества. В период колонизации края Российской империей появились 
многочисленные труды разного характера, описывающие с разной 

степенью достоверности и объективности государственный строй и 

правовые отношения в крае. В условиях советской власти проблемы 
национальной государственности в Казахстане изучались в специальных 

научных учреждениях с классовой и партийной позиций.  

Умение в современных условиях осуществлять изучение истории 
государства и права Республики, опираясь на подытоженный в этом 

направлении научно-исследовательский опыт и знание в целях 

воссоздания объективной картины истории государства и права страны. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-

ориентированный казахский 

(русский) язык 
3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

Цель модуля: расширение лексического минимума 

общеупотребительных слов и словосочетаний, овладения 

грамматическими формами и конструкциями на уровне их 

употребления в речи. Овладение лексическим и терминологическим 

минимумом по специальности. Построение различных типов 

речевой деятельности: беседа, описание, информирование. 

Грамматические формы и конструкции в коммуникативном, 

функциональном аспектах. Репродуцирование адаптированных и 

продуцирование несложных прагматических текстов, диалогических 

и монологических, в устной и письменной форме, на темы, 

актуальные для социально-бытовой и профессиональной сфер, по 

разным видам речевой деятельности: говорению, аудированию, 

чтению, письму. 

Знание: развитие учебно-профессиональной речи: а) выработка умений и 

навыков чтения, слушания, конспектирования литературы по 

специальности; б) составление различного рода научно-учебных текстов, 

близких к текстам учебников и лекций, диалогов и монологов на учебно-

профессиональные темы; в) интенсивное обучение основным 

функционально-смысловым типам высказываний: монологу-описанию, 

монологу-повествованию, монологу- рассуждению, диалогу-беседе, 

диалогу- дискуссии. Профессиональный казахский (русский) язык  

Умение развивать научно-профессиональную речь: активное, 

обобщенное, объемное формирование навыков и умений в области 

научно-профессиональной речи. 

POIYa1103 Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык  
3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

Цель курса: Развитие в студентах восприятия  иностранного языка 

как источника информации и иноязычного средства коммуникации.  

 

В результате изучения модуля студент должен знать практическую 

грамматику и лексики иностранного языка для владения разговорно-

бытовой речью в  устной и письменной форме; уметь активно применять 

иностранный язык как в повседневном, так и  в профессиональном 

общении. Уровни: (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate и Upper-

Intermediate). 



 

 

3.1 Естественнонаучный (STEM) модуль 

ME1301 Математика в экономике 
3 кредита/ 5  ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

Цель курса: освоить основные методы количественного описания 

экономических факторов и закономерностей; ознакомить с 

основными математическими методами решения задач; 

способствовать формированию умений выполнять математические 

операции и навыков решения конкретных экономических задач. 

Задачи изучения курса: обучение студентов  методам решения задач; 

знакомство с методами исследования экономических задач. 

В результате изучения курса студент должен знать основные понятия 

высшей математики; основные методы решения задач. Уметь применять 

экономические исследования и логику выбора тех или иных 

математических методов решения. Владеть современными методами 

математико-статического анализа результатов экономического 

исследования. 

 

3.2 Базовые профессиональные модули 

Модуль 1. Введение в экономику 

PE1401 Принципы экономики 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: нет 
 

Цель курса - сформировать целостное представление об основных 

закономерностях развития экономики, развитие экономического 

мышления и воспитание экономической культуры и навыков 

поведения в условиях рыночной экономики. 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать основные 

экономические категории, необходимые для анализа деятельности 

экономических агентов на микро и макроуровне,  теоретические 

экономические модели;  основные закономерности поведения  агентов 

рынка. Уметь самостоятельно анализировать экономическую 

действительность и процессы, протекающие в экономической системе 

общества, применять методы экономического анализа для решения 

экономических задач. Владеть навыками применения современного 

инструментария экономической науки для анализа рыночных 

отношений. 

Модуль 6.  Теория вероятностей и линейная алгебра 

TVMS1416 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

2 кредита/ 3 ECTS 
Пререквизиты: нет 

 

Освоить теорию вероятности и математическую статистику, 

познакомиться с основными задачами моделирования 

реологических процессов. 

Знание вероятностно-статистических понятий, как простые вероятность 

и ее оценка; случайная величина, ее числовые характеристики и их 

оценки; основные методы оценивания. Умение производить основные 

вероятностно-статистические вычисления; системные: у студентов 

должно выработаться вероятностно-статистическое мышление и умение 

справляться с поставленными задачами; предметные: студенты должны 

научиться свободно обращаться с такими понятиями, как вероятность, 

случайная величина, статистика, работать с вероятностно-

статистическими понятиями; вычислять вероятности событий с 

использованием изученных формул. 

Mik1402 Микроэкономика  

2 кредита/ 3 ECTS 
Пререквизиты: PE1401 

Принципы экономики 

 

Цель модуля  - сформировать научные представления об 

экономических явлениях на отдельном предприятии, в домашнем 
хозяйстве, в отдельной отрасли как о процессах, требующих 

принятия решений в условиях ограниченности ресурсов, 

альтернативности, рациональности; способствовать применению 
фундаментальных принципов и процедур экономического анализа в 

практической управленческой деятельности микроуровня. Задачи 

развить представление об экономических системах вообще и о 
характеристиках рыночной системы в частности.  

В результате изучения курса студент должен знать основные принципы 

экономики, в т. ч. ограниченность ресурсов, рациональность 

экономических субъектов, альтернативность выбора, эффективность; 

принципы экономического анализа фирмы в условиях совершенной и 

монополистической конкуренции, олигополии, монополии. Уметь 

определять состояние конкретного рынка, если известны его функции 

спроса и предложения, в т. ч. эластичность спроса и предложения, и 

прогнозировать изменение выручки при изменении цен.  

Модуль 2. Менеджмент и маркетинг 



 

 

Men1404 Менеджмент 
3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  PE1401 

Принципы экономики 
 

Модуль дает современные теоретические и практические знания 

управления компанией, навыки организации и управления бизнеса,  

методологии управления в новых условиях глобализации.  

Студент должен знать цикл менеджмента, процесс принятия и реализации 

управленческих решений; формы делового и управленческого общения в 

коллективе; уметь применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения. 

Mar1405 Маркетинг  

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты:  PE1401 

Принципы экономики 

 

Цель курса – дать студентам глубокие фундаментальные 

теоретические и практические знания, умения и навыки 

маркетинговой деятельности.  

Основными образовательными задачами курса являются  

обучение современным подходам, формам и методам маркетинговой 

работы; обучение студентов методам профессиональной оценки 

альтернативных вариантов маркетинговых решений, выбора 

оптимального из них в зависимости от конкретных рыночных 

условий. 

В результате изучения студент должен знать  

сущность, содержание, цели, принципы и функции маркетинга; цели, 

объекты, виды, способы и средства проведения маркетинговых 

исследований; приемы и методы стратегического маркетингового 

планирования. Уметь организовывать и проводить маркетинговые 

исследования рынка, осуществлять маркетинговый анализ действий 

конкурентов; 

разрабатывать стратегии маркетинговых коммуникаций по товарным 

линиям и отдельным продуктам и оценивать их эффективность. 

Модуль 3. Финансы и кредит 

DKB1408 Деньги, кредит, банки  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  PE1401 
Принципы экономики 

 

Цель курса формирование у студентов прочных знаний по теории 

денег, кредита и банков на основе раскрытия фундаментальных 

положений и теоретического анализа проблемных позиций, их 

сущности, функций, законов и роли в современной экономической 

системе. К задачам  изучение банков как финансовых посредников 

особого типа, специфических денежно-кредитных институтов 

экономической системы рыночного типа, выявление особенностей 

их функций, структуры, роли, значения и места в различных типах 

экономик; 

Студент должен знать основные направления современных теорий денег, 

кредита, банков и подходы к анализу и решению проблем в указанных 

сферах; понимать сущность категорий «деньги», «кредит», «банк». 

Уметь различать внешние формы проявления и глубинные внутренние 

процессы функционирования денежно-кредитной сферы и банковской 

системы в современной экономике, определять причины и 

прогнозировать последствия этих процессов. 

 

 

Модуль 6.  Теория вероятностей и линейная алгебра 

LA1417 Линейная алгебра 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: ME1301 
Математика в экономике 

 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов 

основам линейной алгебры, в которой центральное место отводится 

одной из самых важных идей математики – идеи линейности, – 

реализуемой в таких понятиях, как линейные операции, линейная 

зависимость и независимость, ранг, линейное пространство, 

линейные и билинейные преобразования.  

Знание теории систем алгебраических уравнений, основных свойств 

определителей и матриц, алгебраического и геометрического описания 

линий и поверхностей второго порядка.  Умение использовать метод 

Гаусса для вычисления определителей, решения и исследования систем 

линейных алгебраических уравнений, исследования систем векторов на 

линейную зависимость, вычисления обратных матриц, нахождения ранга 

и базы системы векторов арифметического пространства. Практические 

навыки работы в поле комплексных чисел, составления уравнений 

прямых и плоскостей по их различным заданиям. 

Модуль 7. Экономика предприятия 

Pre1418 Предпринимательство 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  PE1401 
Принципы экономики 

 

 

Курс изучает теорию и практику предпринимательства, 

рассматривает процедуры принятия предпринимательских решений, 

методы составления бизнес-планов, анализ и оценка 

предпринимательской деятельности.   

В результате изучения курса студент должен знать основы теории и 

практики, содержание, принципы, организацию предпринимательства; 

понимать предпринимательские процессы в экономике. Уметь оценивать 

предпринимательские идеи и проводить их оформление в форме бизнес-

плана с оценкой возможных рисков при реализации 

предпринимательской идеи. 



 

 

Модуль 9. Развитие экономической науки 

IEU1422 История экономических учений 

2 кредита/ 3 ECTS 
Пререквизиты:  PE1401 

Принципы экономики 

 

 

Цель изучения дисциплины – дать студентам четкое представление 

об основных этапах и закономерностях развития мировой 
экономической мысли, интеллектуальной биографии и содержании 

основных работ выдающихся ученых-экономистов, об основных 

течениях, тенденциях развития экономической теории. Задачи 
изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке 

кадров, установленными в квалификационной характеристике 

специалистов по перечисленным выше специальностям, 
требованиями к знаниям и умениям, которыми они должны 

обладать. 

Студент должен знать место истории экономических учений в системе 

экономических наук; основных представителей ведущих научных школ 
и направления их научного поиска, а также значение их исследования 

для современной экономической науки. Уметь свободно 

ориентироваться в основных концепциях и направлениях современной 
экономической теории; применять полученные теоретические знания об 

эволюции экономической мысли и многообразии теоретических 

подходов к исследованию экономических явлений в процессе 
самостоятельного творческого поиска при написании научно-

исследовательских студенческих работ. 

 

2 курс /3 семестр 

FNP2104 Философия научного познания 
2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Модуль ориентирован на формирование у студентов основ 

философского мировоззрения. В ходе обучения студент научится 

понимать и ценить роль философского знания в самоутверждении 

человека, идентифицировать социальные и этические проблемы.  

В результате изучения модуля студент должен знать основные 

направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития. Уметь формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам философии; 

использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

PMK 2201 Психология межличностной 
коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты: нет 

Цель модуля: межличностная коммуникация — это неформальное 

взаимодействие, которое происходит один на один или в малых 

группах. В процессе межличностной коммуникации мы 

разговариваем, слушаем, отвечаем, делимся своими чувствами и 

формируем отношения. 

Знание: анализ межличностной коммуникации — это анализ того, при 

каких условиях и с помощью каких средств представления, идеи, знания, 

настроения, т.е. субъективный опыт одного субъекта может быть 

перемещен и более или менее точно истолкован другим. Задачей 

исследования тем самым становится выявление и описание различных 

предпосылок и условий успешной (или, напротив, неуспешной, 

затрудненной) коммуникации. 

PMK 2201 Теоретическая и прикладная 
политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучать сущность политики, еѐ природу, значение 

политики для личности и общества, между классами, нациями и 

государствами; между личности, обществом и государством. 

Теоретическая политология выявляет и исследует ряд 
закономерностей: 

а) закономерности возникновения, функционирования и развития 

политических интересов социальных субъектов, их 
взаимодействия с экономическими и другими социальными 

интересами; 

б) закономерности возникновения, функционирования и изменения 

характера и содержания политической власти и государства;  

в) закономерности функционирования и развития политической 

деятельности, политических отношений, политических процессов; 
г) способы познания политических 

явлений, соотношение в них рационального (сознательного) и 

пропорционального (бессознательного). 

Знание: частных политических проблем, анализировать 
складывающуюся в обществе в данный конкретный момент 

политическую ситуацию, способствует конструктивному решению 

актуальных практических задач политической жизни общества, 
вырабатывает и предлагает практические советы и рекомендации 

участникам политических событий в решении текущих политических 

проблем и конфликтов. 
Научный анализ и выработка практических рекомендаций 

осуществляются прикладной политологией в сферах: 

- регулирования политических конфликтов и достижения необходимого 

социального консенсуса (согласия); 

- организации и проведения избирательных компаний; 

- формирования общественного мнения и использования СМИ. 



 

 

TPP 2202 Этика личного и социального 
успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: индивидуальный успех в социальном пространстве. 
Причем скромный довесок «в социальном пространстве» 

предполагает, что проблемы успеха и успешности не будут, да и не 

могут рассматриваться изолированно от других сюжетов 
социальной этики, связанных с понятиями справедливости, свободы, 

общественной безопасности, экономической эффективности и т.д.  

 

Знание: создать общественную систему, где каждому будут 
максимально доступны ситуации переживания успеха и где успехи 

индивидов и групп будут прямо способствовать общему благу.  

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: достижение в анализе религии таких наук как 

история, социология, психология, 

философия, филология, антропология и др. 

Знание: выбрать ту область для исследований, которая Вам более по 

душе – от ритуалов африканских племен до проблем современного 

общества. Все зависит от Ваших личных предпочтений при соблюдении 
одного условия – основным предметом вашего интереса должна быть 

религия. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение основных этапов становления и развития 

социологии (предыстория и социально-философские предпосылки). 

История социологии: классические и современные социологические 

теории. Общество, социальные институты и взаимодействия. 

Социальные группы и общности.  

Знание: Глобальных проблем социальной жизни и общечеловеческие 

ценности. Теории среднего уровня (социология коммуникаций, 

социология образования, социология молодежи, экономическая 

социология, социология религии и др.). Социальные конфликты и логика 

их разрешения. Методология и методы социологического исследования.  

Умение разрабатывать программы социологического исследования. 
Методы сбора социологической информации. Анализ и техника 

обработки эмпирических социологических исследований. 

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности 

человека 
2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

Модуль имеет целью обучить студентов основам грамотного 

поведения при чрезвычайных ситуациях и правилам оказания 

первой медицинской помощи.  

Студент должен знать: последствия воздействия на человека опасных, 

вредных, поражающих, травмирующих факторов техногенного и 

природного характера; уметь выявлять опасные и вредные факторы и 

разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности. 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

Основная цель курса – сформировать целостное представление об 

основных закономерностях устойчивого развития природы и 

общества,  стабильности биосферы и развития социума без 

катастрофических кризисов. 

В результате изучения курса студенты должны знать основные 

принципы охраны природы и рационального природопользования. 

Уметь разбираться в современных концепциях и стратегиях устойчивого 

развития человечества, направленных на планомерное изменение 

традиционных форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения. 

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты: нет 

 

Цель курса – довести до студентов особенности правовой системы 

Казахстана, раскрыть основные положения базовых нормативных 

правовых актов Республики Казахстан. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения  курса 

- Знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных условиях 

интеграции отечественного законодательства в мировую систему 

права;   

- умение  свободно использовать научно-теоретические знания  в 

процессе жизнедеятельности, защиты конституционных прав и 

свобод, а также в процессе дальнейшего построения правового 

государства, демократического общества и социального государства 

OE 2209 Основы экономики 
2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

Целью освоения  дисциплины является формирование у 

обучающихся знаний базовых экономических категорий,  умения 

выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных  

экономических явлениях  на микро и макроуровне, развитие 

экономического мышления и  воспитание экономической культуры 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать основные 

экономические категории, необходимые для анализа деятельности 

экономических агентов на микро и макроуровне,  теоретические 

экономические модели;  основные закономерности поведения  агентов 

рынка. Уметь самостоятельно анализировать экономическую 



 

 

и навыков поведения в условиях рыночной экономики. 

 

действительность и процессы, протекающие в экономической системе 

общества, применять методы экономического анализа для решения 

экономических задач. Владеть навыками применения современного 

инструментария экономической науки для анализа рыночных 

отношений. 

            3.2 Базовые профессиональные модули 

Модуль 1. Введение в экономику 

Mak2403 Макроэкономика  
2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  PE1401 

Принципы экономики 

Модуль изучает экономику, рассматривая ее как единое целое, 

общий объем и рост выпуска товаров и услуг, темп инфляции и 

уровень безработицы, обменные курсы валют и состояние 

платежного баланса. В результате изучения модуля студент должен 

знать сущность основных понятий и категорий в макроэкономике, 

основные макроэкономические показатели и их роль в 

межнациональных сравнениях.  

Студент должен уметь решать макроэкономические задачи, собирать 

необходимую информацию о макроэкономических процессах; 

рассчитывать и оценивать макроэкономические показатели на 

национальном и международном уровнях. 

Модуль 3. Финансы и кредит 

Fin2409 Финансы 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  PE1401 
Принципы экономики 

 

 

В курсе изучаются принципы построения и закономерности 

функционирования государственных и муниципальных финансов, 

механизмы воздействия органов власти бюджетно–налоговыми 

методами на социально–экономические процессы.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные 

понятия, 

функции и закономерности развития финансов и финансового рынка, 

содержание и принципы организации финансов предприятий и 

особенности их проявления в современных условиях.  

применять на практике базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач на финансовом рынке, 

системный и сравнительный анализ законодательных норм, 

регулирующих сферу финансов и финансового рынка. 

Модуль 4. Бухгалтерский учет и аудит 

BU2411 Бухгалтерский учет 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  PE1401 
Принципы экономики 

 

В данном курсе изучаются теоретические и практические аспекты 

бухгалтерского учета и аудита: основные принципы; баланс 

предприятия; активы и обязательства; структура финансовой 

отчетности. 

В результате изучения модуля студент должен знать и уметь принципы и 

методы ведения бухгалтерского учета, приемы использования компьютера 

и компьютерных инструментальных средств для ведения бухгалтерского 

учета организации. 

Модуль 5. Количественная оценка экономики 

Sta2414 Статистика 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: TVMS1416 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

 

В модуле рассматриваются основные положения общей теории 

статистики. Изучаются закономерности, основанные на теории 

вероятностей и математической статистики,  статистические ряды, 

дается понятие об индексах и индексный метод анализа влияния 

факторов. 

В результате изучения модуля студенты должны знать принципы и 

методы сбора, обработки и наглядного представления статистической 

информации; сущность обобщающих статистических показателей – 

абсолютных, относительных и средних величин, показателей вариации, 

дифференциации и концентрации. Студенты должны уметь 

рассчитывать входящие в данную программу статистические показатели 

экономической деятельности организации, а также интерпретировать их 

содержательный смысл. 



 

 

Модуль 8.  Институционализм и государственное регулирование экономики 

GRE2420 Государственное 

регулирование экономики 
2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  PE1401 

Принципы экономики 
 

 

Целью модуля является овладение основами теории, 

методологии и организации государственных подходов к 

регулированию экономики, изучение сфер и методов применения 

его механизмов в конкретных естественно исторических и 

социально-экономических условиях.  

 

Студент должен знать теоретические, методологические и 

организационные проблемы государственного вмешательства в процесс 

функционирования социально-ориентированной рыночной экономики. 

Уметь обосновывать перспективы социально-экономического развития 

страны, включая разработку таких инструментов государственного 

воздействия на экономику, как система экономических прогнозов, 

концепция социально-экономического развития страны, программы 

развития экономики и ее отдельных составляющих, индикативный план 

развития национальной экономики. 

2 курс/ 4 семестр 

3.1 Естественнонаучный (STEM) модуль 

ITPC2302 Информационные технологии 

для проф. целей (Основы 
программирования в SPSS) 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: основные понятия автоматизированной обработки 

информации; назначения, состава, основных характеристик 

компьютерной и организационной техники; основных методов и 

средств обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

назначения и принципов использования системного и прикладного 

программного обеспечения; основ алгоритмизации задач; основных 

компонентов компьютерных сетей, принципов пакетной передачи 

данных, организации межсетевого взаимодействия; технологии 

поиска информации в сети Интернет; основных угроз и методов 

обеспечения информационной безопасности; принципов защиты 

информации от несанкционированного доступа; правовых аспектов 

использования информационных технологий и программного 

обеспечения. 

Знание: использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; применять методы и средства защиты информации; 

применять антивирусные средства защиты информации; применять 

специализированное программное обеспечение для сбора, храпения и 

обработки информации в профессиональной сфере в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; проводить настройку 

компьютерной сети. 

Владение навыками построения алгоритмов и блок-схем; основных 

концепций разработки сетевых и Web приложений, применения методов 

информационной безопасности, методов информационно-

коммуникационных технологий и электронного обучения. 

3.2 Базовые профессиональные модули 

Модуль 2. Менеджмент и маркетинг 

GB2406 Государство и бизнес 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  GRE2420  
Государственное 

регулирование экономики 

 

Основная цель преподавания курса заключается в том, чтобы 

выпускник обладал достаточным уровнем знаний по проблемам 

взаимоотношений государства с бизнесом и на этой основе умел 

выбрать наиболее эффективные методы и средства решения задач по 

совершенствованию этих отношений. 

 

Студент приобретает следующие навыки и умения:- способность 

использовать основные положения различных школ управления в 

профессиональной деятельности; 

- знать: 

- Роль государства в решении проблем экономического роста и в 

становлении гражданского общества; 

- Условия развития бизнеса в различных секторах экономики 

- Законы РК, регулирующие административно-организационные основы 

развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса 

- Критерии эффективности управления 

-Организационно-правовые основы государственного 

предпринимательства и его роль в рыночной экономике. 



 

 

Модуль 3. Финансы и кредит 

NN2410 Налоги и налогообложение  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Fin2409 
Финансы 

 

В курсе изучается экономическая сущность и функции налогов, 

действие налогового механизма, налоговая система Казахстана.  

В результате изучения модуля студент должен знать налоговое 

законодательство РК, порядок и сроки проведения налоговых проверок, 

виды налоговых правонарушений и санкции за их совершение.Уметь 

пользоваться нормативными документами, исчислять налоги и сборы, 

уплачиваемые организациями и физическими лицами. 

Модуль 4. Бухгалтерский учет и аудит 

Aud2412 Аудит 
2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: BU2411 

Бухгалтерский учет 

 

Целью курса является изучение  нормативно-законодательной базы 

организации и проведения аудиторской деятельности;  основы 

организации аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности компании.  

В результате изучения студент должен знать  нормативно-

законодательную базу организации и проведения аудиторской 

деятельности;  основы организации аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности компании. Уметь составлять общий план и 

программу аудита исходя из целей аудиторской проверки,  осуществлять 

сбор и обработку данных, необходимых для составления аудиторского 

заключения; составлять аудиторское заключение с целью разработки 

предложений по повышению достоверности и оперативности 

бухгалтерской информации. 

OEA2413 Основы экономического 

анализа 

2 кредита/ 3 ECTS 
Пререквизиты:  BU2411 

Бухгалтерский учет 

Цель курса -  по окончании изучения дисциплины студент должен 

овладеть навыками и базовыми знаниями, необходимыми для 

проведения экономического анализа хозяйственной деятельности 
предприятия. 

В результате изучения курса студент должен знать сущность, принципы 

и методы экономического анализа. Уметь формировать умозаключения и 

выработки рекомендаций на основе данных статистики и бухгалтерского 

учета, преобразуя сухие цифры в «говорящие факты».   

Модуль 8.  Институционализм и государственное регулирование экономики 

IE2421 Институциональная 

экономика 
2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  PE1401 

Принципы экономики, 
IEU1422 История 

экономических учений  

 

Целью курса является освоение основных институциональных 

концепций и моделей, микроинституциональный анализ, анализ 
организаций, изучение прикладных аспектов институциональной 

теории имеет своей целью развитие и закрепление у студентов 

навыков осуществления элементарного институционального анализа 
при изучении теоретических и практических ситуаций.  

В результате изучения курса студент должен знать предпосылки 

институциональной теории; функции и черты институтов; концепцию 

остаточных прав и остаточных эффектов. Уметь анализировать ситуации 

в рамках модели «принципал-агент»; проводить анализ различных 

институциональных изменений. 

 

Модуль 10. Микро-макроэкономика  (intermediate) 

Mik2424 Микроэкономика 

(intermediate) 
3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Mik1402  

Микроэкономика 

 

Цель модуля  - сформировать научные представления об 

экономических явлениях на отдельном предприятии, в домашнем 
хозяйстве, в отдельной отрасли как о процессах, требующих 

принятия решений в условиях ограниченности ресурсов, 

альтернативности, рациональности; способствовать применению 
фундаментальных принципов и процедур экономического анализа в 

практической управленческой деятельности микроуровня. Задачи 

развить представление об экономических системах вообще и о 
характеристиках рыночной системы в частности.  

В результате изучения курса студент должен знать основные принципы 

экономики, в т. ч. ограниченность ресурсов, рациональность 

экономических субъектов, альтернативность выбора, эффективность; 

принципы экономического анализа фирмы в условиях совершенной и 

монополистической конкуренции, олигополии, монополии. Уметь 

определять состояние конкретного рынка, если известны его функции 

спроса и предложения, в т. ч. эластичность спроса и предложения, и 

прогнозировать изменение выручки при изменении цен.  

Модуль 11.  Моделирование и прогнозирование экономики 



 

 

TOR2426 Теория отраслевых рынков 
2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Mik1402  

Микроэкономика 
 

 

Целями освоения курса являются расширение и углубление знаний 
студентов в области микроэкономического анализа рынков со 

значительным использованием математического аппарата; изучение 

студентами разделов курса: фирма, олигополистическая 
конкуренция и сговор, ценовые и неценовые стратегии, 

предоставление и сдерживание входа; изучение моделей поведения 

фирм в условиях несовершенной конкуренции;  
изучение теоретических принципов рыночного регулирования и в 

конкурентной политики государства. 

В результате освоения курса студент должен знать   
основные понятия и категории, используемые в теории отраслевых 

рынков; методы и подходы к анализу стратегического поведения фирм; 

основные модели, используемые для анализа конкуренции фирм в 
условиях олигополии, основные показатели, используемые для оценки 

конкурентной среды. Уметь решать задачи по курсу; применять 

теоретические знания для анализа реальной конкурентной среды; 
осуществлять поиск информации и данных, необходимых для целей 

анализа; сопоставлять полученные результаты с теоретическими 

принципами, применять адекватные теоретические модели и 
интерпретировать полученные результаты.  

3 курс/ 5 семестр 

3.2 Базовые профессиональные модули 

Модуль 2. Менеджмент и маркетинг 

Log3407 Логистика  
3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: PE1401 

Принципы экономики. 

Целью настоящего курса является изучение основных принципов 

организации материальных и информационных потоков в 

логистических системах, изучение основных характеристик 

различных видов логистической деятельности.  Основные задачи 

курса заключаются в том, чтобы студент умел строить 

логистические схемы движения материальных и информационных 

потоков, выполнять логистические расчеты размеров заказов, 

запасов на складе. 

В результате изучения курса студент должен знать: основные понятия 
задачи и функции, уровни развития и факторы развития логистики, 

механизмы функционирования закупочной, сбытовой, 

производственной, складской логистики, логистики запасов и 
сервисного обслуживания. Уметь строить логистические схемы 

движения материальных и информационных потоков, классифицировать 

посредников, системы управления запасами, каналы распределения 
товаров, давать оценку конкурентоспособности предприятий.  

Модуль 5. Количественная оценка экономики 

Eko3415 Эконометрика 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: TVMS1416 

Теория вероятностей и 
математическая статистика 

Цель курса дать студентам представление о содержании 

эконометрики как научной дисциплины, познакомить с ее 

основными понятиями, методологией и методами построения 

математических моделей в экономике.  

В результате изучения студент должен овладеть методами 

моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов 

для выявления закономерностей их перспективного изменения. Студент 

должен уметь классифицировать задачи, связанные с достижением того 

или иного результата. 

Модуль 7. Экономика предприятия 

EP3419 Экономика предприятия 

3 кредита/5 ECTS 
Пререквизиты: PE1401 

Принципы экономики, 

Mik1402  Микроэкономика 
 

Целью модуля является формирование у будущих специалистов 

целостного представления о функционировании предприятий в 

условиях современного рынка, знакомство с составом 

производственных фондов предприятия и приобретение навыков 

определения их эффективного использования.  

В результате изучения модуля студенты должны знать основные 

характеристики предприятия как основного звена рыночной экономики; 

производственную и организационную структуру предприятия. Уметь  

раскрыть сущность внешней и внутренней среды предприятия; раскрыть 

экономический механизм управления предприятием, суть базовых и 

функциональных стратегий. 

Модуль 9. Развитие экономической науки 



 

 

SPE3423 Современная политическая 
экономия 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: IEU1422 
История экономических 

учений  

 

Цель курса – знание особенностей современной политической 

экономии, понимание взаимосвязей между экономическими и 

политическими процессами.  

Студент должен знать теорию общественного выбора и возможности 

применения экономических методов к анализу политических процессов. 

Способен понимать процессы финансирования избирательных 

компаний, выявлять общественные предпочтения, давать 

экономическую оценку процессам общественного политического  

выбора.  

3.3 Модули индивидуальных образовательных траекторий  

ИОТ 1. Экономика фирмы и предпринимательство. 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг)  

1 кредит / 2 ECTS 
Пререквизиты: 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных дискуссиях 

на казахском/русском/иностранном языке. 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке. 

EIR3502 Экономика инфраструктуры 
рынка 

2 кредита/ 3 ECTS 
Пререквизиты:   PE1401 

Принципы экономики. 

Цель курса  - дать студентам необходимые знания 

по вопросам становления и налаживание эффективно  

функционирующей системы рыночной инфраструктуры. Задачи: 

изучить сущность, функции и роль инфраструктуры рынка в 

экономике; ознакомиться с основными элементами инфраструктуры 

рынка. Изучить инфраструктуру рынка на микро и макро уровнях. 

Студент должен знать: структуру и инфраструктуру рынка, элементы 

инфраструктуры товарного и  финансового рынков. Разбираться в 

деятельности бирж (фондовой, труда, товарной). Понимать принципы 

деятельности коммерческих банков, оптовой и розничной торговли. 

Знать  инфраструктуру профессиональной поддержки предприятий. 

EPS3503 Экономика  производственной 

сферы 
2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:   PE1401 

Принципы экономики, 

Pre1418  

Предпринимательство 

Модуль дает возможность глубоко изучить теоретические основы 

экономических понятий и категорий, выявить их экономическую 

сущность, определить общую стратегию и приоритетные 

направления государственной политики в области производственной 

сферы страны.  

В результате изучения модуля студенты должны знать роль 

промышленности в развитии национальной экономике; основные 

направления социально-экономической политики и стратегические 

задачи в промышленной политике РК. Студент должен уметь 

анализировать тенденции развития промышленного потенциала, 

рассчитывать показатели, характеризующие промышленный потенциал. 

ИОТ 2. Экономическое моделирование и экономическая политика. 

SW 3501 Scientific writing   

(каз/рус/анг )   
1 кредит/ 2 ECTS 

  

Умение писать научные статьи и участвовать в научных дискуссиях 

на казахском/русском/иностранном языке. 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке. 

MORM 

3502 

Модели общего равновесия в 

макроэкономике 

2 кредита/ 3 ECTS 
Пререквизиты:  Mak2403 

Макроэкономика 

Модуль изучает экономику, рассматривая ее как единое целое, 

общий объем и рост выпуска товаров и услуг, темп инфляции и 

уровень безработицы, обменные курсы валют и состояние 

платежного баланса.  

В результате изучения модуля студент должен знать сущность основных 

понятий и категорий в макроэкономике, основные макроэкономические 

показатели и их роль в межнациональных сравнениях. Студент должен 

уметь решать макроэкономические задачи, собирать необходимую 

информацию о макроэкономических процессах; рассчитывать и 

оценивать макроэкономические показатели на национальном и 

международном уровнях. 

MSME 3503 Многомерные статистические 
методы в экономике  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  ME1301 

В данном курсе предлагается изучение многомерных 

статистических методов, адекватно описывающих самые 

разнообразные отношения между экономическими субъектами. 

Предлагается инструментарий для моделирования на макро-

В результате изучения курса студент должен изучить математические 

методы, используемые при работе с временными рядами, уметь 

применять их к конкретным временным рядам, использовать в работе 

компьютер. 



 

 

Математика в экономике . микроуровнях.  

ИОТ 3. Отраслевая экономика. 

SW 3501 Scientific writing   

(каз/рус/анг )   

1 кредит/ 2 ECTS  
Пререквизиты: 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных дискуссиях 

на казахском/русском/иностранном языке. 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке. 

EIR 3502 Экономика инфраструктуры  

рынка 

2 кредита/ 3 ECTS 
Пререквизиты: PE1401 

Принципы экономики 

 

Цель курса  - дать студентам необходимые знания 

по вопросам становления и налаживание эффективно  

функционирующей системы рыночной инфраструктуры. Задачи: 

изучить сущность, функции и роль инфраструктуры рынка в 

экономике; ознакомиться с основными элементами инфраструктуры 

рынка. Изучить инфраструктуру рынка на микро и макро уровнях.  

Студент должен знать: структуру и инфраструктуру рынка, элементы 

инфраструктуры товарного и  финансового рынков. Разбираться в 

деятельности бирж (фондовой, труда, товарной). Понимать принципы 

деятельности коммерческих банков, оптовой и розничной торговли. 

Знать  инфраструктуру профессиональной поддержки предприятий. 

EO 3503 Экономика образования 
2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: PE1401 

Принципы экономики 

 

В данном курсе рассматриваются экономические отношения по 

поводу обеспечения потребности населения в образовании и 

особенно в высшем образовании. Сюда относятся роль и функции 

образования в конкурентоспособности национальной экономики. 

Характерные черты особенности рынка образовательных услуг, 

знание как продукт образования, состояние и перспективы развития 

высшего образования и его финансирования – вот круг проблем 

экономики образования.  

В результате изучения курса студент должен знать основные процессы, 

происходящие в образовании; основные термины и понятия, 

применяемые при изучении данного курса; роль бюджетных и 

внебюджетных фондов в финансировании образования; особенности 

других систем образования. Уметь оценивать изменения, происходящие 

события в системе образования; рассматривать и принимать решения по 

социальным проблемам, которые встречаются в общеобразовательном 

учреждении. 

3.4 Междисциплинарный модуль 

IP 3601 Инновационное 
предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита/ 3 ECTS 
Пререквизиты: Pre1418 

Предпринимательство.  

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

необходимых навыков и компетенций для успешной работы в 

области предпринимательства в экономической сфере, 

осуществления инновационной деятельности в условиях рынка, 

управления рисковыми инвестициями. Задачи изучения 

дисциплины: освоение студентами теоретических основ 

инновационного предпринимательства.  

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать суть 

инновационного предпринимательства; состав и основные элементы 

рынка научно-технической продукции; систему финансирования 

развития инновационной деятельности; инструменты регулирования и 

поддержки инновационной деятельности со стороны государства. Уметь 

определять степень инновационности продукта; формировать модель 

инновационного процесса в условиях конкретного предприятия; 

выбирать форму организации инновационного предприятия в заданных 

условиях. Владеть методами расчета  показателей эффективности 

инновационных проектов; методами формирования капитала 

инновационного предприятия. 

EI 3603 Экономическая история 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  PE1401 

Принципы экономики 
 

 

Цель курса — дать будущим экономистам необходимый набор 

знаний о многогранном опыте хозяйственной деятельности на 

разных этапах общественного развития, раскрыть его основные 

особенности, и в ходе изучения материала подойти к основам 
современной экономики. Задача курса — на обширном историко-

экономическом материале развить у студентов навыки 

экономического мышления. и разносторонними знаниями. 

 В результате освоения курса студент должен знать базовые понятия и 

термины, связанные с хозяйственной деятельностью, экономическими 

субъектами и институтами, иметь четкое представление о факторах и 

формах экономического развития, усвоить важнейшие вехи и этапы 
истории экономики, представлять себе неэкономические переменные, 

влияющие на хозяйственную деятельность. Уметь самостоятельно 

интерпретировать и давать логичное объяснение экономическим 
явлениям и процессам, имевших место в прошлом, раскрывать их 



 

 

зависимость от факторов неэкономического порядка, находить 
причинно-следственные связи. 

EMM 3605 Экономико-математические 

методы 
2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  ME1301 

Математика в экономике. 

Цель модуля состоит в том, чтобы ознакомить студентов с 

процессом принятия обоснованных экономических решений на 

основе математического моделирования.  

После изучения модуля студент должен знать методы проведения и 

анализа исследований,  основные понятия и модели, используемые 

теории ЭММ. Уметь формулировать задачи в соответствующей области 

деятельности на языке ЭММ, разрабатывать методы решения 

формализованных задач. 

3курс /6 семестр 

3.2 Базовые профессиональные модули 

Модуль 10. Микро-макроэкономика  (intermediate) 

Mak3425 Мaкроэкономика 

(intermediate) 
3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Mak2403 

Макроэкономика 

 

Модуль изучает экономику, рассматривая ее как единое целое, 

общий объем и рост выпуска товаров и услуг, темп инфляции и 

уровень безработицы, обменные курсы валют и состояние 

платежного баланса.  

В результате изучения модуля студент должен знать сущность основных 

понятий и категорий в макроэкономике, основные макроэкономические 

показатели и их роль в межнациональных сравнениях. Студент должен 

уметь решать макроэкономические задачи, собирать необходимую 

информацию о макроэкономических процессах; рассчитывать и 

оценивать макроэкономические показатели на национальном и 

международном уровнях. 

Модуль 11.  Моделирование и прогнозирование экономики 

ADPE3427 Анализ данных и 
прогнозирование экономики 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  Eko3415 
Эконометрика. 

Цель дисциплины – дать будущим специалистам знания в области 

функционирования информационных систем и автоматизации 

управленческой деятельности в условиях рыночной экономики.  

В результате изучения курса студент должен знать критерии 

классификации статистических пакетов обработки данных; 

ознакомиться с пакетами анализа данных, предназначенных для решения 

сложных статистических и социологических задач; подробно 

рассмотреть весь набор инструментов, входящих в пакет анализа 

данных: генерация случайных чисел, выборка, построение 

вариационных рядов, построение гистограмм и т.д. Уметь  

провести обоснование выбора того или иного пакета при решении 

конкретной задачи; сформировать исходные данные, согласно 

требованиям пакета и интерпретировать результаты. 

3.3 Модули индивидуальных образовательных траекторий  

ИОТ 1  Экономика фирмы и предпринимательство. 



 

 

 EOS3504 Экономика общественного 

сектора 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Mik1402  
Микроэкономика, Mak2403 

Макроэкономика 

 
 

 

В курсе рассматриваются место и роль общественного сектора в 
смешанной экономике, функции государства в аллокации ресурсов, 

производстве общественных благ и распределении доходов в 

общественном секторе. Задача курса - дать студентам целостное 
представление о принципах и задачах функционирования 

общественного сектора, обеспечить понимание производства и 

распределения общественных благ, углубить понимание роли 
государства и государственных финансов в общественном секторе. 

В результате изучения курса студент должен знать возможности 

использования и иметь навыки практического применения изученных в 

курсе моделей в аналитических целях. Уметь использовать общие 

положения микроэкономической теории для исследования круга 

проблем, связанных с экономической деятельностью государства, в том 

числе: анализ несовершенств рынка и государства, влияние 

общественных доходов и расходов на размещение ресурсов, оценка 

эффективности экономической деятельности государства. 

FM3505 Финансовая математика  

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: 

ME1301 Математика в 
экономике, Fin2409 Финансы 

В модуле изучаются основные положения финансовой математики и 

управления проектами.  

В результате изучения курса студент должен знать базовые понятия  и 

теоретические основы количественного анализа финансовых и 

кредитных операций. Студент должен уметь решать практические 

задачи, работать с финансовыми функциями Excel, т.д. 

VP 3506 Внутрифирменное 

планирование 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты:  EP3419 
Экономика предприятия 

В модуле изучаются последствия деятельности всех  организаций,  

определение влияния факторов на их отклонения, для выявления в 

дальнейшем недостатков и  резервов.  

В результате изучения модуля студент должен знать и уметь 

использовать методы стратегического управления экономической 

деятельностью. Уметь анализировать производственные и 

экономические возможности предприятия, оценивать 

конкурентоспособность предприятия. 

ИОТ 2. Экономическое моделирование и экономическая политика. 

IOE 3504 Исследование операций в 

экономике  

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты:   ME1301 

Математика в экономике  

При изучении данного модуля сформировываются навыки и умения 

решения задач повышенной сложности и возможность их 

реализации на персональном компьютере с помощью специальных 

программ.  

 

В результате изучения модуля студент должен знать основные 

экономические проблемы, при решении которых возникает 

необходимость в математическом инструментарии. Уметь 

формализовать экономическую задачу. т.е. описать ее с помощью 

известной математической модели, провести расчеты, анализировать  

результаты и делать выводы. 

EPD3505 Эконометрика  панельных 

данных 

 3 кредита/5  ECTS 
Пререквизиты: Eko3415 

Эконометрика. 

В курсе изучаются эконометрические модели, основанные на 

панельных и пространственных данных.  

 

В результате изучения курса студент должен знать в каких областях 

применяются изученные модели и методы исследования адекватности 

данных моделей. Уметь строить и анализировать математические модели 

экономических явлений. 

TERR 3506 Теории экономического роста 
и развития  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Mak2403 
Макроэкономика 

Модуль нацелен на изучение особенностей экономических 

процессов в развивающихся странах в условиях глобализации, 

определение их места и роли в мировой системе.  

После изучения модуля студент должен знать основные понятия и 

принципы экономического развития. Уметь определять причины и 

последствия  социально-экономического неравенства двух полюсов 

мировой экономики, пути решения проблем стран Третьего мира. 

ИОТ 3. Отраслевая экономика. 



 

 

 EOS3504 Экономика общественного 

сектора 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Mik1402  
Микроэкономика, Mak2403 

Макроэкономика 

 

 

В курсе рассматриваются место и роль общественного сектора в 
смешанной экономике, функции государства в аллокации ресурсов, 

производстве общественных благ и распределении доходов в 

общественном секторе. Задача курса - дать студентам целостное 
представление о принципах и задачах функционирования 

общественного сектора, обеспечить понимание производства и 

распределения общественных благ, углубить понимание роли 
государства и государственных финансов в общественном секторе. 

В результате изучения курса студент должен знать возможности 

использования и иметь навыки практического применения изученных в 

курсе моделей в аналитических целях. Уметь использовать общие 

положения микроэкономической теории для исследования круга 

проблем, связанных с экономической деятельностью государства, в том 

числе: анализ несовершенств рынка и государства, влияние 

общественных доходов и расходов на размещение ресурсов, оценка 

эффективности экономической деятельности государства. 

ESU 3505 Экономика сферы услуг  

3 кредита/5  ECTS 
Пререквизиты: TOR2426   

Теория отраслевых рынков 

 

Целью курса является формирование у студентов теоретических 

знаний в области сферы услуг. Главной целью курса является 
формирование представления о текущих тенденциях и проблемах в 

сфере услуг. В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся 

с теоретическими основами рынка услуг в условиях глобализации, 

классификацией услуг и особенностями услуг. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать сущность 

услуг и их место в экономической системе; классификацию видов 
деятельности в сфере услуг;  основы стратегического управления 

маркетингом в сфере услуг. Уметь проводить анализ рынка услуг в 

регионе,  проектировать работу организации сферы услуг, формировать 

ресурсы производства конкретных видов услуг.  

EP 3506 Экономика промышленности 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: TOR2426   
Теория отраслевых рынков 

 

Целью курса является промышленность и ее роль в социально-

экономическом развитии общества, основные направления 

индустриально-инновационной политики в промышленности 

Республики Казахстан до 2015г. Задачи курса по изучению 

современных исследований по проблемам экономики 

промышленности. 

В результате изучения курса студент должен знать предмет, цели и задачи 

курса; роль промышленности в развитии национальной экономике; 

стратегические задачи в промышленной политике РК в соответствии со 

стратегией «Казахстан - 2030». Уметь анализировать тенденции развития 

промышленного потенциала; осуществлять мониторинг развития 

промышленности; рассчитывать показатели, характеризующие 

промышленный потенциал. 

3.4 Междисциплинарный модуль 

IP 3602 Интеллектуальное право 

2 кредита/ 3 ECTS 
Пререквизиты: нет. 

 

Цель курса является ознакомление студентов с основами права 

интеллектуальной собственности в РК, изучение действующего 
гражданского законодательства РК в данной отрасли, освещение 

общих положений авторского и патентного права, а также общих 

положений права на средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий. Задача курса - формирование у 

студентов знаний об объектах права интеллектуальной 

собственности;  имущественных и личных (неимущественных) 
правах на данные объекты; порядке оформления и распоряжения 

такими правами. 

В результате изучения курса студент должен знать: что является 

объектом права интеллектуальной собственности, как возникают права 
автора произведений науки, литературы и искусства, изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, содержание этих прав, 

порядок распоряжения и способы защиты, в случае их нарушения. Уметь  
распознать случаи нарушения прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, и предложить конкретные способы защиты нарушенных 

прав. 

ME 3604 Международная экономика 
2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:  PE1401 

Принципы экономики 
 

 

В модуле изучается развитие экономики современного 

взаимозависимого мира. Рассматриваются закономерности 

функционирования международной экономики,  проблемы 

экономического роста и социально-экономического и 

институционального развития.  

В результате изучения модуля студент должен знать основные 

закономерности и тенденции развития современной международной 

экономики. Уметь применять теоретические знания к анализу состояния 

и динамики развития мировой экономики в целом, выявлять важнейшие 

проблемы и перспективы эволюции международной экономики как 

хозяйственной системы. 

SM 3606 Страховая математика 

2 кредита/ 3 ECTS 
Пререквизиты:  ME1301 

Математика в экономике. 

В курсе описываются методы страховой математики и изучаются 

модели страхового потока платежей, соцстрахования и двойного 

страхования.  

В результате изучения курса студент должен знать основные принципы 

страхования и классификацию страхования, этапы построения 

математической модели страхования, общую модель страхования, общие 

принципы расчета премий. Уметь вычислять страховые премии, 

анализировать страховые схемы, анализировать полученные результаты 



 

 

и делать практические выводы. 

4 курс/ 7 семестр 

3.3 Модули индивидуальных образовательных траекторий  

ИОТ 1. Экономика фирмы и предпринимательство. 

OB 4507 Организация бизнеса 
 3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Pre1418  

Предпринимательство,   
EP3419 Экономика 

предприятия 

 

Цель курса – формирование у студентов системного, целостного 

представления о технологии организации предпринимательской 

деятельности, освоение теоретических и практических знаний, 

необходимых для организации бизнеса в современной экономике, и 

приобретение практических навыков использования этих знаний. 

Задачи:  изучить  законодательную базу  организации бизнеса; 

уяснить условия, принципы и этапы создания собственного дела; 

уяснить важнейшие аспекты государственного регулирования 

бизнеса 

 

- знать:  содержание основных проблем, связанных с обеспечением 

конкурентоспособности на национальном, региональном и 

международном уровне;  

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений в области бизнеса;  

-современные формы и методы организации бизнеса, современные 

методы  управления в сфере бизнеса; 

-знать законодательную базу бизнеса в Казахстане 

- уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в бизнесе, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты;  

-систематизировать и обобщать информацию; 

-использовать основные и специальные методы экономического анализа 

информации; 

- разрабатывать и обосновывать варианты  эффективных хозяйственных 

решений 

PP4508 Предпринимательское право 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: Pre1418  

Предпринимательство 

В модуле изучаются правовые основы предпринимательства, 

студенты знакомятся с предпринимательской тайной и способами ее 

защиты, изучают основные законодательные акты РК по 

предпринимательству.  

В результате изучения модуля студент должен знать правовые 

основания участия в предпринимательской деятельности. Уметь 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

предпринимательского права. 

IP 4509 Инвестиционное 
проектирование  

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: Pre1418  
Предпринимательство,   

В модуле студенты знакомятся с общими положениями разработки 

проектов, учатся оценивать их эффективность.  

В результате изучения студент должен знать базовые понятия 

инвестиционного проектирования, цели, принципы и методы бизнес-

планирования на предприятии; современные методы проведения анализа 

риска инвестиционного проекта и корректировки оценки эффективности 

на производственный и финансовый риски. Студент должен уметь 

определять цель и задачи инвестиционного проекта, использовать 

методы оценки эффективности инвестиционных проектов, методы учета 

факторов риска неопределенности и инфляции при оценке и анализе 

инвестиционных проектов. 

EADF 4510 Экономический анализ 

деятельности фирмы  

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: Pre1418  

Предпринимательство,   
EP3419 Экономика 

предприятия 

Цель дисциплины: по окончании изучения дисциплины студент 

должен овладеть навыками и базовыми знаниями, необходимыми 

для проведения экономического анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. Основной задачей курса является 

изучение теоретических основ экономического анализа и решение 
конкретных экономических задач.  

 

В результате изучения курса студент должен знать теоретические и 

практические навыки по подготовке информации для проведения 

экономического анализа. Уметь систематизировать и моделировать 

экономические явления, определять влияние факторов на изменение 

величины соответствующего объекта исследования, выявлять резервы 

повышения эффективности производства. 



 

 

RPD 4511 Риски в предпринимательской 
деятельности  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Pre1418  
Предпринимательство 

 

Цель курса – приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области оценки и управления рисками в 

предпринимательской деятельности, которые позволят им принимать 

эффективные решения. Задачи курса: обучить основам управления 

рисками, владению современными инструментами и технологиями 

выявления и управления рисками; способствовать приобретению 

практических навыков в области выявления новых возможностей и 

соответствующих им рисков в предпринимательской деятельности, 

их комплексного анализа, оценки и  управления. 

По окончании изучения дисциплины студент должен знать основные 

виды предпринимательских рисков, существующие методы выявления, 

анализа и прогнозирования рисков, оценки и управления рисками. Уметь 

производить учет и оценку предпринимательских рисков на различных 

стадиях жизненного цикла предприятия. 

 

MOU 4512 Методы оптимизации 

управления 
3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: Pre1418  

Предпринимательство   

В модуле рассматриваются возможности и  особенности 

использования оптимизационных методов в решении практических 

задач оптимального управления.  

В результате изучения модуля студент должен знать методы 

оптимизации и принятия проектных решений; 

уметь разрабатывать математические модели процессов и объектов, 

методы их исследования, выполнять их сравнительный анализ. 

IO 4513 Инвестиционная оценка  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Pre1418  
Предпринимательство,  

Mik1402  Микроэкономика 

Курс направлен на приобретение навыков профессионального 

анализа портфеля ценных бумаг, оценки эффективности 

инвестиционных проектов, стоимости компаний.  

В результате изучения курса студент должен знать основы 

финансирования капитальных вложений с момента формирования 

источников финансирования до их предоставления на разных условиях;   

уметь использовать полученные знания в своей практической 

деятельности. 

ИОТ 2. Экономическое моделирование и экономическая политика. 

PEGP 4507 Пространственная экономика 
и государственная политика 

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты:  Mak2403 

Макроэкономика   

В курсе изучаются экономические и математические аспекты 

построения пространственных моделей экономики на уровне 

региона, города и страны, специфические рынки этих экономик.  

В результате изучения курса студент должен знать основные понятия и 

аспекты построения моделей экономики; уметь анализировать 

экономико-математические модели экономики на уровне региона, города 

и страны и политику государства. 

AVR 4508 Анализ временных рядов  
3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Eko3415 

Эконометрика. 

 

Цель курса - cтуденты должны получить знания и навыки анализа 

временных рядов.  

В результате освоения курса студент должен знать методы научных 

исследований по теории организации выборочных временных 

наблюдений, обработки и анализа полученной динамической 

статистической информации по значениям случайных величин и 

векторов. Уметь проводить первичную обработку временных рядов, 

определять основные показатели социально-экономических процессов, 

выявлять статистические взаимосвязи между различными 

совокупностями показателей этих процессов, и разрабатывать на этой 

основе модели временных рядов. 



 

 

NE 4509 Национальная экономика  
3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Mak2403 

Макроэкономика 
 

 

Целью курса является формирование у студентов знаний о понятиях 

национальной и экономической безопасности, соотношении 

экономической безопасности и безопасности финансовой и их роли 

в формировании целостной концепции безопасности РК как 

независимого государства.  

В результате изучения курса студент должен знать основные элементы 

систем экономической и финансовой безопасности; приоритеты 

государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности; приоритетные национальные интересы современного 

Казахстана. Уметь проводить классификацию угроз экономической и 

финансовой безопасности; выделять внутренние и внешние опасности и 

угрозы экономическим интересам РК. 

MOR 4510 Модели отраслевых рынков 

 3 кредита/5  ECTS 
Пререквизиты: TOR2426   

Теория отраслевых рынков 

Целью модуля является дать студентам развѐрнутое представление 

об основных моделях, объясняющих формирование структуры 

рынка, о влиянии структуры рынка на поведение участников и 

общественное благосостояние. 

В результате освоения модуля студент должен знать теоретические 

основы функционирования отраслевых рынков, базовые модели 

различных типов отраслевых рынков. Уметь  анализировать различные 

модели отраслевых рынков, рассчитывать показатели рыночной 

концентрации. 

MMP 4511 Макроэкономическое 

моделирование и 
прогнозирование  

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты:  Mak2403 
Макроэкономика 

В модуле изучаются многоэтапные модели экономического 

развития,  размещения производства и оптимального распределения 

ресурсов.  

В результате изучения модуля студент должен знать социо-

экономическое развитие страны, моделирование их процессов. Уметь 

анализировать и моделировать социо-экономические процессы. 

PE 4512 Прикладная эконометрика  

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты:  Eko3415 
Эконометрика. 

Целью модуля является изучение построения эконометрических 

моделей, возможности их использования для описания.  

В результате изучения модуля студент должен знать основы и принципы 

прикладной эконометрики. Уметь решать, анализировать и 

прогнозировать реальные эконометрические задачи. 

SEOSS 4513 Социально-экономические 

отношения и социальная 

стратификация  

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты: Mak2403 

Макроэкономика 

Цель курса дать систематизированное представление об основных 

понятиях и направлениях стратификационной теории, социальной 

структуре общества и проблеме социального неравенства. Задачи 

курса – ознакомить студентов с основными классическими и 

постклассическими теориями социальной стратификации, освоить 

методические приемы анализа социального неравенства. 

По окончании изучения дисциплины студент должен знать основные 

срезы социальной структуры, их внутреннее строение, горизонтальную и 

вертикальную дифференциацию общества. Понимать процессы 

социоструктурной трансформации современных обществ. Владеть 

набором стратификационных инструментов для эмпирического анализа 

современного казахстанского общества. 

ИОТ 3. Отраслевая экономика. 

EAS 4507 Экономика аграрного сектора  

3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты: TOR2426   

Теория отраслевых рынков 

 

Цель модуля – развитие у студентов экономического мышления, 

соответствующего реалиям рыночной экономики и особенностям 

функционирования отраслей АПК, формирование знаний по 

рациональному хозяйствованию. Задачами модуля являются 

формирование представлений о составе и структуре 

агропромышленного комплекса; изучение экономических основ 

функционирования отраслей АПК в условиях рынка. 

В результате изучения модуля студент должен знать тенденции и 

закономерности функционирования агропромышленного комплекса; 

производственные ресурсы и эффективность их использования. Уметь 

самостоятельно использовать теоретические навыки на практике. 

Владеть специальной экономической терминологией; навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями; методами определения 

экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, 

мероприятий по совершенствованию организации и управления 

агропромышленным комплексом. 



 

 

ERN 4508 Экономика рынка 
недвижимости 

 3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TOR2426   
Теория отраслевых рынков 

 

Целью изучения курса является изучение теории и практики 

функционирования рынка недвижимости как важнейшей сферы 

предпринимательской деятельности, овладение студентами 

современной теорией и практикой в области сделок с 

недвижимостью и оценки недвижимости, применение методов 

оценки недвижимости, в приобретении навыков расчета рыночного 

и др. видов стоимости объектов недвижимости.  

В результате изучения курса студент должен знать сущность, функции, 

содержание и организацию рынка недвижимости, правила совершения 

сделок с объектами недвижимости; правовые основы недвижимости в 

РК, современное законодательство, нормативные документы, 

регламентирующие операции на рынке недвижимости;  подходы и 

методы оценки рыночной стоимости недвижимости. Уметь 

разрабатывать варианты управления объектами недвижимости, 

обосновывать их выбор по критериям эффективности, применять методы 

оценки эффективности инвестирования в недвижимость. 

EP 4509 Экономика 

природопользования 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Mak2403 

Макроэкономика 

 

В курсе рассматриваются проблемы экономики природопользования,  

определяются пути  научного решения экологических задач 

природопользования.  

В результате изучения курса студенты должны знать социально-эколого-

экономические основы природопользования, знать основное содержание 

хозяйственного механизма, позволяющего обеспечить рациональное 

природопользование. Уметь предвидеть и оценивать последствия 

хозяйственной деятельности в окружающей среде; уметь оценивать 

экономический ущерб от хозяйственных мер и эффективность 

природоохранных мер. 

TE 4510 Теневая экономика  
3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: Mak2403 

Макроэкономика 
 

 

Цель изучения курса – изучение теоретических основ 

функционирования теневого сектора экономики. 

 

В результате изучения курса студент должен знать фундаментальные 

основы функционирования теневой экономики, место и роль теневого в 

структуре экономики; основные социально-экономические 

характеристики и проблемы теневой экономики. 

Студент должен уметь использовать на практике полученные 

теоретические знания; адекватно оценивать сложившуюся социально-

экономическую ситуацию; свободно ориентироваться в основных 

подходах и направлениях оценки теневой экономики. 

EZ 4511 Экономика здравоохранения 

 3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: TOR2426   
Теория отраслевых рынков 

 

Курс обеспечивает изучение современной теории экономики 

здоровья, моделей здравоохранения и демографии, показателей 

здоровья населения.  

 

В результате изучения курса студент должен знать основные понятия, 

термины и законы экономики здравоохранения; источники, принципы и 

основные типы финансирования систем здравоохранения; базисные 

микроэкономические особенности деятельности предприятий 

здравоохранения. Уметь учитывать особенности рынка медицинских 

услуг в процессе осуществления профессиональной медицинской 

деятельности. 

ET 4512 Экономика туризма 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TOR2426   
Теория отраслевых рынков 

Цель изучения курса - получение систематизированных знаний о 

закономерностях развития индустрии туризма и гостеприимства. 

Задачи курса: выявление социально-экономической природы 

туризма, знание особенностей функционирования рынка туристских 

услуг, изучение гостиничного бизнеса, рассмотрение вопросов 

управления, организации и маркетинга в сфере туризма и 

гостиничного бизнеса, изучение проблем развития туризма и 

гостиничного бизнеса в  Республике Казахстан. 

По окончании изучения дисциплины студент должен знать вопросы 

экономики и организации хозяйственной деятельности предприятий 

туристской сферы; специфику гостиничного хозяйства; классификацию 

гостиниц; особенности туристской индустрии. Уметь ориентироваться в 

основных направлениях развития международного туризма; разбираться 

в проблемах казахстанского туризма и индустрии гостеприимства; 

определять роль туризма в современном мире, его влияние на основные 

экономические показатели.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RE 4513 Региональная экономика  
3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Mak2403 

Макроэкономика 
 

 

Целью курса является получение целостного представления о 

регионах РК, их развитии, объектах и методах региональной 

экономики, об экономической политике государства проводимой на 

современном этапе еѐ инструментах и методах, региональных 

особенностях развития отдельных территорий страны. Задачей  

курса является систематизация теоретических знаний студентов, 

формирование профессионального мировоззрения на комплексное 

развитие территории. 

В результате изучения студент должен знать методологические основы 

региональной экономики, территориальную организацию общества, 

классификацию проблемных регионов; преимущества специализации и 

комплексного развития региона; характеристику природных ресурсов. 

Уметь анализировать экономическую ситуацию; собирать и 

анализировать статистический материал; выделять конкурентные 

преимущества и проблемы исследуемой территории. 



 

 

SPECIALTY 5B051000 -  STATE AND LOCAL MANAGEMENT 

 

Discipline 

code 

Discipline name, credits, 

prerequisites 

Purpose, objectives, summary of course Competences (learning outcomes) 

Obligatory module 

IK1101 The History of Kazakhstan 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 
1+1+0 

The aim: To familiarize the  students with the historical bases and periods of 

formation of the independent Kazakhstan statehood through the study of specific 

sources and historical facts from the standpoint of new theoretical and 

methodological views. 

 

Content. The historical bases and periods of formation of the independent 

Kazakhstan statehood. Historical and comparative analysis of the current 

achievements of  the  Kazakhstan statehood compared to various periods of the past. 

- knowledge of historical bases and periods of establishment of the independent 

Kazakhstan statehood in the context of the global and Eurasian historical process; 

- the ability of comprehending objectively and thoroughly the inherent 

advantages, features and value of Kazakhstan's development model; 

-  analytical skills and skills of axiological analysis in the study of complicated 

historical processes, phenomena and historical figures of modern Kazakhstan. 

 

POK(R)Ya 
1102 

Professionally-oriented Kazakh 
(Russian) language 

3 Credits / ECTS 

Prerequisites: none 
0 +3 +0 

The aim: To teach the students the ability to reproduce and produce dialogues and 

monologues   in the Kazakh (Russian) language in  every day scientific and 

professional communication. 

Content. Reproduction of the conceptually 

 organized philological knowledge in the Kazakh (Russian)  language, the co-

allocation of  the functioning and development  of the Kazakh  (Russian) language 

with the socio-economic, cultural, historical, political situation in Kazakhstan and in 

the world, with constitutional legal bases of the Republic of Kazakhstan. 

– the ability to apply the basic knowledge of the system,  structure and 

functioning  of the  Kazakh language units for working at  texts  on speciality to 

formulate a professional outlook; 

- the ability to create  secondary scientific texts: abstract, summary and 

description; the ability to synthesize the  scientific information in the form of a 

thesis of the issue. 

 

POIYa 

1103 

Professionally-oriented Foreign 

language 

3 Credits / ECTS 
Prerequisites: none 

0 +2 +1 

The aim: To teach the students to communicate in a foreign language for 

professional needs. 

Content. Enriching the vocabulary of a foreign language, including the  professional 

terms and clichés, development of listening skills, improvement of students' abilities 

in reading authentic publications on suggested topics from professional press and the 

development of  skills of 

writing  business correspondence with partners on professional issues. The course is 

designed for students with the average and high levels of language proficiency (Pre-

Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced). 

- the ability to comprehend a foreign speech by listening; 

- communication skills in a foreign language and  rich vocabulary; 

-  reading  skills and skills of analysis of the read  material. 

 

ME 1301 Mathematics in Economics 
3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: No 

2 +1 +0 

The purpose of teaching of mathematical disciplines in higher education 
institution for students of economic specialties – to acquaint students with bases of 

mathematical apparatus necessary for the solution of theoretical and practical 

problems of economy; to impart to students ability independently to study 
educational literature on mathematics and its appendices; to develop logical and 

algorithmic thinking; to raise the general level of mathematical culture; to develop 

skills of mathematical research of applied questions and ability to translate an 
economic task into mathematical language. 

The purpose of development of discipline is formation of mathematical 

knowledge, the skills realizing one of the main ideas of preparation of bachelors of 
management - idea of mathematical modeling of economic process for the purpose of 

its research and management. 

As a result of discipline development the being trained has to: 
know: a place and a mathematics role in the modern world, world culture and 

history; mathematical symbolic for expression of the quantitative and qualitative 

relations between elements of mathematical models; 
be able to: use the main concepts and methods of analytical geometry, linear 

algebra, the mathematical analysis and probability theory at mathematical 

modeling of organizational and administrative tasks and business processes in the 
field of professional activity; 

own: the basics techniques of creation of mathematical models of linear economic 

processes; skills of use of the device of linear algebra, the mathematical analysis 
and probability theory for research of economic-mathematical models of problems 

of management. 

3.2 Basic professional modules 



 

 

Module 1. Introduction to Economics 

PE 1402 Principles of Economics 
3 Credits /5 ECTS 
Prerequisites: None 

2+1 +0 

aim of the course - to teach students to understand all the intricacies of modern 

economic life, to get a correct understanding of the deep essence of the observed 
socio-economicphenomena. 

In The course content includes the study of all the processes that form the 

reproductive cycle of modern economic relations 

- the possession of the primary economic analysis skills 

- ability to analyze processes, situations, events and issues in the modern economy 

HET 1403 History of Economic Thought 
2 cr / 3 ECTS 

Prerequisites: None 

1+1 +0 

The aim of the course  to develop isthe scientific outlook among students, future 
professionals of the economic sphere, nurturing new economic thinking and culture, 

the ability to identify the real contradictions of the process of learning and finding 

ways to resolve them. 
problem of discipline - to familiarize students with the contents of Economic 

Thought at various stages, historically followed one another socio-economic systems 

to improve knowledge of political economy (economic theory.) 
 

- possession of the primary economic analysis skills 
- ability to analyze processes, situations, events and issues in the modern economy 

-to navigate the economic life of the community, to enjoy the various methods of 

economic analysis, independently analyze facts and draw correct conclusions.  
- skills: the concepts of economic schools, the economic situation in the market, 

the trend of economic development in modern conditions. 

 

3.2Basic professional modules 

Module 1. Introduction to Economics 

Mic1401 Microeconomics 
2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: PE 1402 Principles of 

Economics, HET 1403 History of 
Economic Thought 

 

1 +1 +0 

The main purpose of microeconomics is to get the students the knowledge 
necessary for understanding the functioning of the economy at the level of 

households, firms, industries, and analysis of the impact of government policy. 

discipline problems - mastering the students theoretical knowledge and ability to 
apply them to practical problems in the economy. 

- Understanding the patterns of economic development, the basic principles of the 
organization of modern economic life at the micro level  

-the possession of the primary economic analysis skills, the ability to analyze the 

processes of the situation , the phenomena and problems in today's economy. 

Module 2. Management and Marketing 

Men 1404 Management 
3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: PE 1402 Principles of 

Economics, HET 1403 History of 
Economic Thought 

2 +1 +0 

aim of the course - to disclose soderanie management , forms the body of 
knowledge on the management. 

objective of the course - to develop specific skills of the various types of 

management, analysis and design of control systems. 

- The ability to use the basic provisions of the various schools of management in 
professional activities 

-will have the knowledge and understanding of the implementation of the 

marketing management of the enterprise, including the planning, organization, 
motivation and control of industrial, commercial and financial processes;   

Mar 1405 Marketing 
3 Credits /5 ECTS 
Prerequisites: PE 1402 Principles of 

Economics, HET 1403 History of 

Economic Thought 
2 +1 +0 

discipline studies the modern concepts and marketing activities of the company in 

the face of increasing competition, defines the scope of professional liability 
marketer. Is the mechanism of goal setting and implementation of marketing with the 

use of marketing techniques and tools to provide long-term goals of the company. 

Particular attention is paid to making marketing decisions relating to segmentation, 
positioning, promotion, product performance management and price range. 

Objective of the course - the study of the theoretical foundations of marketing and 

acquisition categories, concepts, practical skills in the use of the elements and 
principles of marketing in the company's businesses and operations. 

 

- will have the knowledge and understanding of determining the effectiveness of 

marketing planning and controlling of the enterprise, as well as the economic 
evaluation of marketing decisions. 

- be able to: produce, select, process and analyze market research data, presenting 

the results of research and analysis to the professional and popular audiences  
-to own: the ability to use techniques of marketing research in practice, skills, 

information on marketing topics from different types of sources, including the 

Internet and foreign literature. 
 

 

GB 1406 Government and Business 
3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: PE 1402 Principles of 

Economics, HET 1403 History of 
Economic Thought 

2 +1 +0 

The main purpose of teachingcourse theis to graduate possessed sufficient 
knowledge on the state of relations with business and on this basis could choose the 

most effective methods and problem-solving tools to improve these relations. 

nature and complexity of these problems are largely dependent on the direction of 
economic policy at the given period and the definition of the methods of its 

implementation in a mixed economy. 

- The ability to use the basic provisions of the various schools of management in 
professional work 

-to know: 

- The role of government in solving the problems of economic growth and the 
development of civil society 

- Terms of business development in various sectors of the economy 



 

 

 - Laws of the Republic of Kazakhstan regulating administrative and 
organizational basis for the development of entrepreneurship, small and medium-

sized businesses 

- Criteria for the management 
- the legal basis for state business and its role in the market economy. 

Module 6. State and regional management 

TS1407 Theory of the State 

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: PE 1402 Principles of 

Economics 
2 +1 +0 

The theory of government - it is a scientific and educational sector discipline, 

studying public administration as a special sphere of political and administrative 
activities. 

The purpose of this course is to provide a future expert knowledge on the basic 

theoretical and methodological 
problems of modern political science, their conceptual 

understanding in relation to governance. 

As a result of the discipline the student must 

know: the latest theories of governance as interdependent 
political activities; 

the latest theoretical approaches to governance; 

the most important indicators of the effectiveness of public administration. 
be able to: apply the knowledge to effectively address the management problems; 

disclose the nature of government as interconnected spheres of political and 

administrative activities. 

Module 8. Local government and public service in the Republic of Kazakhstan 

RM1408 The rhetoric in management 

2 Credits /5 ECTS 

Prerequisites:  no 

1 +1 +0 

Objective: To obtain the views of rhetoric as a communication discipline, 
learning to effectively influence and communicative interaction in order to create a 

successful communicative individual capable of a productive dialogue in all 

professional and social - significant situations. 
Objectives: to form an idea about the features, laws and rules of rhetoric; develop the 

ability to own the means of persuasion, taught to use the resources of verbal and non-

verbal means of communication, to develop a need to improve the overall 
humanitarian culture. 

  

As a result of the development of the discipline the student must:  
Know: the basic rhetorical concepts, methodology of science. 

Be able to: use verbal and non-verbal means of communication, used in speech 

practice the basic techniques of selecting a topic, collect and organize the 
material, to use the means of persuasion, to create their own performances. 

 2 Course/ 3semester 

3.2Basic professional modules 

Module 1. Introduction to Economics 

Mac 2401 Macroeconomics 
2 cr / 3 ECTS 

Prerequisites: Міс 

1401Microeconomics , 
PE 1402 Principles of Economics 

1 +1 +0 

aim of the course - provides an understanding of the internal device and of the 
functioning of the modern economy as a single, integrated and dynamically changing 

system.  

Objectives of the course - to give students a deeper understanding of the macro-
economic processes, such as economic growth, employment, inflation, currency 

exchange rate, balance of payments, external debt, and other ways to control and to 

achieve the desired results of the public. 

- Understanding the patterns of economic development, the basic principles of the 
organization of modern economic life at the macro level  

-the possession of the primary economic analysis skills, the ability to analyze 

processes, situations, events and issues in the modern economy. 

Module 3. Finance and credit 

Fin 2402 Finance 
3 Credits / ECTS 

Prerequisites: PE 1402 Principles of 
Economics, HET 1403 History of 

Economic Thought 

2 +1 +0 

purpose of mastering the discipline is to develop students a solid knowledge of the 

concept and features of the financial system, introduction to the theory and 

organization of public finance, finance enterprises of different ownership forms, as 
well as with 

thecharacteristics of financial markets. 

Discipline objectives: 
- possess comprehensive knowledge in the field of finance theory 

developed market economies and Russia 

-learn the basics of practical organization of Finance 
-buy the ability to apply their knowledge and skills in the practice of financial work. 

- especially the organization of corporate finance different forms of ownership 

and management, be able to assess the financial position of the Corporation, to 

develop financial plans and projections, and have the skills to make the right 
financial decisions in the post-crisis period, the economy in various fields of 

operation of corporations. 



 

 

Module 4. Accounting and Audit 

BU  2404 Accounting 
2 cr / 3 ECTS 

Prerequisites: PE 1402 Principles of 

Economics, HET 1403 History of 
Economic Thought 

 

1 +1 + 0 

goals of discipline are the acquisition of theoretical knowledge and practical skills 
audit of business entities as independent control of proper organization of 

accounting, organization and functioning of the internal control system. 

Discipline objectives: 
- the study of the organization and methodology of accounting 

- the study of regulatory accounting 

- introduction to International accounting system 
- introduction to the organization's management system, the rights and duties of the 

Chief Accountant 

- the study of accounting policies on various aspects of accounting 
- the study of accounting for non-current assets  

- to be able to diagnose, predict and manage the funds 
- to analyze the process of financial management of enterprises and business 

organizations, 

- to form the optimum ratio of financial resources and sources of formation and 
distribution. 

Module 5. Quantitative assessment of the economy 

Sta2406 Statistics 
3 Credits /5  ECTS 

Prerequisites: PE 1402 Principles of 

Economics, HET 1403 History of 
Economic Thought 

2 +1 +0 

 
 

 

 

The aim of the course - the understanding of statistical methodology: general 

principles, methods of collection, processing, 
monitoring, analysis, forecasting, statistical information for decision-making atlevel 

the enterpriseand at the level of state, regional management 

discipline problems: 
- to form the modern idea of the importancestatistical 

ofmethods in the study of social life 

-form a specific conceptual apparatus 
-to present a classification of statistical values, their meaning and 

application. 

- Understand and be able to analyze in general terms the basic economic and 

programs in the Republic of Kazakhstan and abroad  
-to know and comply with the requirements of modern law 

-navigate the the world, in the socio-economic processes in Kazakhstan and 

beyond 

Module 8. Local government and public service in the Republic of Kazakhstan 

OPS2407 The organization of the public 

service 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  TS1407 Theory of 

the State 

2 +1 +0 

The main purpose of the discipline - the mastery of the students complete system of 

knowledge in the field of organization theory of public service and to clarify key 

provisions of the legislation on public service in the Republic of Kazakhstan. 

Objectives of the course: 

form a distinctive understanding of the nature of the public service as a public law 
institution; 

impart knowledge of the basic theoretical concepts and ideas in the field of public 

service; 
Comparative analysis of the uptake of Kazakhstan's model of public service and their 

foreign counterparts, and identify key areas of implementation of international 

experience to improve public service institution in the Republic of Kazakhstan. 

In the process of studying this academic discipline a student must: 

to know: knowledge about the nature of public service, its organization and 

operation, principles of personnel policy for the public service, its current 

problems and challenges; 

• The basic rights and obligations, restrictions, and the types of legal liability of 
public servants; 

• be able to: use the skills and knowledge to solve problems of public service; 

logically competent to express and justify their point of view on the problems of 
the civil service and public administration; 

• consciously perform a variety of legal actions in accordance with the 

constitutional law of the Republic of Kazakhstan. 

ICP 2201 Interpersonal Communication 
Psychology 

2 cr /3 ECTS 

Prerequisites: none 
1+1+0  

The aim:  students’ awareness of the role and place of psychological knowledge about interpersonal 
communication in the modern world, revealing their importance in the process of becoming a 

professional in their chosen specialty. 

Content: Systematization of students’ knowledge through the study of the major paradigms, 
theories, and concepts of modern psychology of interpersonal communication. The theoretical and 

empirical study of the interpersonal communication   psychological problems based on the study of 

cognitive processes, mental states and individual psychological characteristics of the individual. 
Basic categories and concepts of social psychology, methodological foundations of social 

psychology, the basic theories, concepts and principles of social psychology, the nature, content and 

form of psychic phenomena, laws of their dynamics, methods and techniques of researching 
interpersonal communication, the essence of the new psychological techniques and technology of 

knowledge of mental phenomena of interpersonal communication in the accordance of the 

cognitive processes and  regulatory conditions; 

- knowledge of the theoretical and methodological foundations of modern  psychology of  

interpersonal communication ; 

- knowledge of the basic concepts and categories of modern psychology of  interpersonal 

communication ; 

- the ability to adequately apply the acquired psychological knowledge in interpersonal 

communication ; 

- the ability to investigate individual human characteristics in terms of interpersonal 



 

 

studying  interpersonal communication. communication in order to identify his personal attributes and  form  his  psychological 

characteristics; 

- the ability to competently build a system of relationships with others in the context of 

interpersonal communication and group interaction ; 

- skills of interpersonal communication  psychological research, implementation, analysis , 

processing of the data and correct interpretation of the results ; 

- the ability to develop practical recommendations to help improve the individual in terms of 

interpersonal communication ; 

-  the ability to estimate and adjust interpersonal communication in order to harmonize the 

individual and his relationship with others . 

TAPS2202 Theoretical and applied political 

science  

2 credits 

Prerequisites: no 

The aim:   To introduce to the basics of politics, power and power relations, the political system of 

the Republic of Kazakhstan. 

Content: Political systems and forms of government, and institutions, the political processes in 

Kazakhstan and in the world. Program documents and the President's Addresses, strategic directions 
of home and foreign policy of the Republic of Kazakhstan. The idea of a global world as the new 

world order, an understanding of the major tendencies in world politics and international relations, 

contribution to the  national security  strengthening and terrorism and extremism prevention. 

- the ability to express attitude and to exercise social and political activity to resist various forms 

of manipulation; 

- the ability of a tolerant professional interaction and adaptation to the new conditions, taking into 

account the socio-cultural, ideological, political and religious differences. 

PSSE 2203 Personal and Social Success Ethics 
2 cr / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 
 

The aim:   to introduce students to ethical standards, moral principles and  human values in the  
social activity. 

Content: The systematic understanding of the ways of forming and improving ethical standards in 

various areas of professional activity. Formation for future professionals of knowledge about the 
basic ethical concepts, regularities of forming ethical conduct in the process of a person’s 

socialization. Introduction to the basic stages and tendencies in the development of ethics. Revealing  

the contents of fundamental ethical guidelines that form the moral position of  an  individual. 

- knowledge of basic ethical concepts and categories; 
- skills of independent moral orientation in society, indicating a sufficient level of ethical maturity; 

- knowledge of principles and methods of finding the best ethical decisions in difficult situations 

of everyday life; 
- skills of assessment of their own actions and the behavior of others in terms of ethics and  

morality norms; 

-skills to behave in society and communicate with citizens in accordance with the rules of 
etiquette. 

CR2204 Culture and Religion 

2 credits/3 ECTS 
Prerequisites: none 

1+1+0 

The aim: introduction to the  main cultural and religious peculiarities of Kazakhstan, 

consideration of the evolution of Kazakhstan peoples’ cultural and religious 

traditions. 

Content: Methods of  Cultural Studies and Religions Studies applied for researching 

Kazakhstan regions’ cultural and  religious phenomena; concept of ―dialogue‖  as 

one of the basic categories of the 20-21 century humanities, as well as peculiarities of 

theoretical language of describing its fundamental existential and socio-cultural 

parameters, boundaries and horizons. Specific features of man’s metaphysical and 

religious experience as ontological bases of a dialogue. 

- knowledge of scientific world outlook, ethnic and cultural tolerance; 

- the ability to  make comparative analysis of the hierarchy of core values of  the 

past and present religious and unreligious world outlook; 

- the ability to predict perspectives of  possible interaction of philosophy, religion, 

science and arts in the process of solution of the main world-outlook problems; 

- the ability to identify synchronic and diachronic  interconnections of regional 

cultural phenomena, to identify  their causes and effects; 

 - skills of tolerant behavior, social and professional interaction taking into 

account ethno-cultural and  confessional differences. 

GASS2205 General and Applied Sociology 
2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The aim: to form a general idea of the contemporary society; to make the students 

aware of social processes taking place both in the world and Kazakhstan (issues of 

stratification, social inequality, poverty and wealth, social, religious, economic and 

political conflicts). 

Content: Character of social interactions between people, social and group 

differences between them. Main laws of society development, basic sociological 

concepts, methods of sociological research, contemporary sociological theories, main 

trends and results of contemporary research in sociology.    

 

- the  ability to make independent analysis of  the processes and phenomena 

taking place in the society;  

- the ability to dynamically use alternative, new or innovative sociological 

approaches in solution of professional issues; 

- the ability to express one’s thoughts in oral and written forms correctly and 

reasonably; 

- the ability to use the gained knowledge in certain situations; 

- skills of social interaction: collaboration, tolerance and respect; 



 

 

- skills of social prognosis and strategic planning, public speech, argumentation, 

conducting discussion and debate. 

SSHA 2206 Safety and Security of Human 

Activity 
2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 
 

The aim: acquisition of theoretical knowledge and practical skills necessary for 

creating proper living environment and labour conditions, identification of negative 

impacts of living environment, elaboration and realisation of protective measures to 

secure the man and living environment from negative impacts. 

Content: Basic natural and techno-sphere dangers, their properties and features, 

types of impact of harmful and dangerous factors on the man and natural 

environment, methods of protection. Bases of theoretical analysis and prediction of 

hazard phenomena and processes.    

 

- knowledge of protection measures from  natural and techno-sphere disasters 

within the sphere of professional activity; 

- the ability to make decisions within the limits of one’s competence and authority 

in emergency situations (ES); 

- the ability to identify the  major dangers of man’s living environment, to assess 

the risk of their realization. 

- knowledge of protection methods and safety technologies in emergency 

situations. 

ESD 2207 Ecology and Stable Development 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

none  

1+1+0 

The aim: to provide students with systematic and practical knowledge on ecology 

and stable development, protection of environment and rational  environmental 

management  to train qualified specialists with a wide range of skills.  

Content. Basic regularities of life forms’ interaction with the environment; 

mechanisms of ecosystems and biosphere stability and functioning;  place and role of  

ecology in modern economic, political and social problems solution; modern global 

economic problems, their causes, stages of formation and consequences. Special 

place in the discipline is given to stable development of nature and society, 

international cooperation in the sphere of environmental safety 

-the ability to identify and analyze natural and human-caused ecological processes 

and to find the ways of their regulation;   

- the ability to understand modern concepts and strategies of stable mankind 

development aimed at systematic changing of traditional forms of management 

and people’s lifestyle in order to preserve stable biosphere and society 

development without  disastrous crisis; 

-the ability to use in practice the obtained knowledge of basic regularities of life 

forms’ interaction with the environment in order to preserve stable development; 

- skills to analyze ecological processes, to set specific targets and  priorities of 

stable nature and society development. 

KL 2208 Kazakhstan Law 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

 

The aim: to study  the peculiarities of Kazakhstan legal system, to study the main 

regulations of basic norms of legal documents in the RK. 

Content. Legal system in Kazakhstan, conceptual issues of basic regulations in the 

RK. 

Theoretical bases of rule-of-law state formation, democratic society and social state. 

Basic trends of Kazakhstan’s law policy conception in 2010-2020 and ‖The Strategy 

―Kazakhstan - 2050‖. 

-knowledge of legal system peculiarities in Kazakhstan in historical and law 

context and in current situation of national legal system integration into the world 

system of laws; 

-the ability to apply scientific and theoretical knowledge in daily activity  in 

defending   constitutional rights and freedoms.  

 

FNP2104 Philosophy of scientific knowledge 
Prerequisites: no 

Module purpose: to study science philosophy, as a culture phenomenon. 
Philosophy, its subject and functions. Philosophy in a cultural and historical context. 

Historical types of philosophizing in a culture context Old Indian philosophy as a 

phenomenon of east culture. Ancient Chinese philosophy during blossoming of the 
Chinese culture. Philosophy in ancient art. 

Knowledge: philosophy phenomenon in medieval culture.  Arab-Muslim 
philosophy in a context of Islamic culture a philosophy and religion Phenomenon 

in the West European medieval culture.  Philosophy in culture of the Renaissance 

and the Reformation.  The West European philosophy in culture of New Time.  
Russian philosophy as 

phenomenon of the Russian culture of H1H – XX century of century. Philosophy 

phenomenon in the Kazakh culture 
The Soviet Philosophy in culture of the XX century. The western philosophy in a 

context of culture of the XX century. 

eve of HH1 of century. Life philosophy. Philosophical anthropology. Social 
philosophy. 

Culture philosophy. Love philosophy. Religion philosophy. History philosophy 

Policy philosophy. Education philosophy. 
Ability to use problems of the theory of dialectics. Epistemology. Philosophy of 

global problems. 



 

 

3.1 Natural (STEM) module 

ITPP 2301 Information Technologies for 

Professional Purposes 

1+0+2 

Module purpose: the main concepts of the automated information processing; 

appointments, structure, main characteristics of computer and organizational 

equipment; main methods and means of processing, storage, transfer and information 
accumulation; appointment and principles of use of the system and applied software; 

bases of algorithmization of tasks; main components of computer networks, 

principles of a packet transmission of data, organizations of gateway interaction; 
technologies of information search on the Internet; main threats and methods of 

ensuring information security; the principles of information security from 

unauthorized access; legal aspects of use of information technologies and software. 

Knowledge: to use information resources for search and information storage; to 

use the automated systems of office-work; to apply methods and information 

means of protection; to apply anti-virus means of protection of information; to 
apply the specialized software to collecting, snore and information processing in 

the professional sphere according to studied professional modules; to carry out 

control of a computer network. 
Possession of skills of creation of algorithms and flowcharts; main concepts of 

development network and Web of appendices, applications of methods of 

information security, methods of information and communication technologies 
and electronic training. 

  

Module 3. Finance and credit 

TT 2403 Taxes and Taxation 
3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: 1403 History of 

Economic Thought, Fin 2402 
Finance 

2 +1 +0 

purpose of discipline: to give students a basic theoretical knowledge in the field of 
taxes and taxation needed to understand the trends of the modern tax system in 

Kazakhstan, topical issues of taxes of Kazakhstan, as well as to develop practical 

skills in the calculation of taxes and charges levied in Kazakhstan. 

Discipline objectives: 
- to establish a system of students' knowledge in the field of general theory of 

taxation 
-to justify the general trends in the development of the tax system and tax policy 

direction of Kazakhstan 

-to teach students to calculate tax payments. 
 

- Know the basics of the modern theory of taxes and tax laws of the development 
of the tax system in Kazakhstan, the main directions of tax policy of Kazakhstan 

rights and obligations of taxpayers tax 

authorities;-liabilityof taxpayers for tax violations 
-the mechanism of calculation, collection and payment currently in taxes and fees 

in Kazakhstan. 

 

 Module 4. Accounting and Audit   

Aud2405 Audit 

2 credits / 3ECTS 

Prerequisites: PE 1402 PE 1402, 
BU2404 

Accounting 

1 +1 +0 

Objectives the development of the are discipline: to teach students the basic 

concepts of the audit, the theoretical basis of audit, general technology audits , the 

relationship of accounting and auditing. 

Discipline objectives: 
- to consider the difference between audit from other forms of control 

- to answer questions of the organization of auditing, the audit 
- the development of audit methodology; 

- skills audit. 

 

- The acquisition of knowledge, understanding, and analytical skills / abilities 

contributing 

furtherto occupy the post of manager in the organization, namely, plan, implement 
and 

monitor the activities of the organization 

- to know the nature and content of the auditor in the preparation, execution and 
registration of the audit of financial and economic activity  the 

ofindustrial enterprises of different organizational forms, required by law 

-to know what entities are subject to statutory audit 
-to know what types of services can be provided by the auditor (audit firm) 

3.4 Interdisciplinary module 

BL 2601 Business Law The purpose of discipline - is targeting students - on the system, a comprehensive 
study of the main themes of discipline, the legislation of the Russian Federation, the 

regulating business activities, as well as the formation of the correct application of 

the basic skills of legal concepts ¬ parties and institutions of business law in practice. 

Discipline objectives: 

- Introduction to the basics concepts of the state in the field of small and medium-
sized businesses, forms and methods of its implementation, content and organization 

of business, concept, system, business law and the content of its main sections; 

- Creation of knowledge, the basic categories and concepts of business law and the 
basic provisions of the current federal legislation in the field of business; 

As a result of the development of the discipline the student must: 
know: the basic legal documents and be able to correctly and fully reflect the 

results of professional work in the legal and other documentation, the conditions 

and procedure for the exercise of professional activities on the basis of a 

developed sense of justice, legal thinking and legal culture 

social value of their future profession, have a sufficient level of professional sense 
of justice; 

Be able to: perform professional activities on the basis of a developed sense of 

justice, legal thinking and legal culture of the offenses carry a warning, to identify 
and remove the causes and conditions that contribute to their occurrence; 



 

 

- Legally competent to qualify the facts and circum-stances; 
- Develop legal documents, giving quasi ¬ fied legal opinions and advice; 

- Take legal decisions and take other legal actions in strict accordance with the law; 

- Develop students' skills in the regulations. 

To own: to own a sufficient level of professional sense of justice 
• method of application of regulations and methods of preparation of legal 

documentation in their professional activities. 

Soz 2602 Sociology The aim of educational course is providing of socio-political preparation of highly 

skilled specialist on the basis of modern world and home socio-political idea, 

mastering of socio-political knowledge; forming of world view, socio-political 
culture and professional competence of students. 

As a result of mastering of discipline the student must: 

Gentlefolks: basic concepts and categories of sociology; problems of social 

researches;  tendencies and conformities to law of socio-political development; 
Able:  to analyse the specific of sociology of personality and society; oriented in 

social processes and institutes;   to understand the global problems of community 

development. 
-to оwn  the basic methods of analysis of socio-political processes and systems; to 

carry out an independent socio-political choice. 

IE 2603 Innovative Entrepreneurship 

(trade-wise) 

        The purpose of discipline is to develop in students the necessary skills and 

competencies to succeed in the field of entrepreneurship in the industrial sector, the 

implementation of innovation in market conditions, management of risky 

investments in the production of goods. 

As a result of the development of the discipline the student must 

know: current trends and variations of economic development; 

be able to: assess the economic situation of the economic entity in the market and 

choose the strategy and tactics of innovative behavior, which allows to obtain and 

maintain a competitive advantage; 

IPL 2604 Intellectual Property Law The objectives of this course is to develop in students under the laws of the Republic 

of Kazakhstan and other regulatory legal acts, international treaties, judicial and 

administrative practice ideas about intellectual rights of a citizen or a legal entity to 
the results of intellectual activity and means of individualization of a legal person, 

company, product differentiation , works or services 

As a result of the development of the discipline the student must 

be able to reveal features of the invention, utility model, industrial design, and 

other objects of intellectual property rights, to explain the differences between the 
objects and the objects of copyright patent law. 

GE 2605 Global economy The purpose of discipline is to develop students' understanding of the development of 

the world economic system as a set of interacting institutions under the influence of 
endogenous and exogenous factors 

 

As a result of the development of the discipline the student must 

know the basic trends of the modern world economy, to be able to navigate the 
world monetary and financial system, monetary and financial relations, have the 

skills to apply the results of the latest research and publications in leading journals 
devoted to the development of the world economy. 

 Educational Practice, 2 credits The purpose of the training is to practice - introduction to the institutional, legal and 

socio-psychological foundations of civil servants in the Republic of Kazakhstan. 

- knowledge of structure of public authorities (local governments), 

principles of its construction, types, functional communications; 

-   knowledge of competence of public authorities (local governments), 
structural divisions;   

- skills of practical office-work; 

- possession of skills of computer methods of collecting, storage and processing 
(editing) of information, applied in the sphere of professional activity. 

Module 2. Management and Marketing 

Log3401 Logistics  
 3 Credits  5/ ECTS 

Prerequisites: Mar 1405 Marketing,  

2 +1 +0 

Purpose  teaching of the discipline is the study of the nature and content of logistics 
as a science, its functions, and conceptual use in practice. 

objectives: - to evaluate the position and role of logistics in today's economy 

-to get acquainted with the basic concepts, objectives, principles and indicators of the 
major categories 

-the skills of logistics systems analysis, modeling their components and connections 

between the market and the economic efficiency of using the principles of logistics. 

- provides the theoretical knowledge of fundamentals of logistics  
-formulate requirements for information systems, providing merchandising - own 

methods of optimization of logistics systems, the choice of logistics 

intermediaries. 

Module 5. Quantitative assessment of the economy 



 

 

Eco 3402 Econometrics  
2 credits / 3ECTS 

Prerequisites: Sta 2404 Statistics, 

Aud 2405 Audit 
1 +0 +1   

 

 
 

 

 
 

Course objective - to provide training of highly qualified specialists capable of 
deeply understand the issues of economics, finance, insurance, taxes and taxation, 

securities market, pricing, investment activity. 

Discipline objectives: 
- the expansion and deepening of theoretical knowledge about the qualitative features 

of the economic and social systems, quantitative relationships and patterns of 

development 
-mastery of the methodology and methods of construction and application of 

econometric models for analysis of the state and to assess the patterns of 

development of these systems 
-the study of the most common models and getting practical skills with them. 

- Understand and be able to analyze in general terms the basic economic and 
programs in the Republic of Kazakhstan and beyond  

-to know and comply with the requirements of modern law 

-navigate in the world, in the socio-economic processes in Kazakhstan and 
beyond 

Module 6. State and regional management 

REM3403 Regional Economics and 

Management 

3 Credits /  5 ECTS 
Prerequisites:  TS 1407 Theory of 

the State 

2 +1 +0 

The main purpose of the discipline is to develop students' theoretical knowledge and 
practical skills in the area: the conditions and characteristics of development of 

Kazakhstan, its individual regions, patterns of spatial distribution of productive 
forces. 

          During the course the student should: 
Know: the basic economic and territorial terms and key concepts; unitary system 

of Kazakhstan and the industrial structure of the economy of Kazakhstan, the 
nature, composition and structure of natural resources, human resources, factors 

of the productive forces; 

be able to: analyze the sectoral structure of the economy; 
proper use of economic and territorial terms; characterize the current state and 

prospects of the territory of the socio-economic development of the regions; 

Module 8. Local government and public service in the Republic of Kazakhstan 

LASG3406 The local administration and self-

government in the Republic of 

Kazakhstan 

3 Credits /  5 ECTS 

Prerequisites:  TS 1407 Theory of 

the State 

2 +1 +0 

 

The main objective of the course - help students to understand the system of 

knowledge of local government and self-government in the Republic of Kazakhstan, 

on the basis of the students knowledge on the history and theory of Local 
Government to form an understanding of the principles of local self-government, 

their structures and functions, to generate knowledge about the basic forms and 

methods work and decision-making skills. 

As a result, students must study the discipline 

know: the basic key concepts of the theory of democracy, an institution 

of direct democracy, self-management, the main problems of the modern 
municipal management options and solutions. 

be able to: prepare and adopt a decision in the local government and management 

to use this knowledge to argue his democratic social, professional or academic 

positions; 

Module 9.   The competitiveness of the economy of Kazakhstan 

ARK3408 Antimonopoly regulation in 

Kazakhstan 

3 Credits / 5 ECTS 
Prerequisites: TS 1407  Theory of 

the State 

2 +1 +0 

The purpose of discipline: getting the students basic knowledge of state 

antimonopoly regulation of the economy to generate basic professional skills. 

Discipline objectives: 
- The study of the evolution and characteristics of the modern anti-trust 

legislation; 

- Mastering the technique of analysis of the competitive environment in 
the markets; 

- Learning to identify and analyze violations of antitrust laws in Kazakhstan and their 

tendencies. 

As a result of discipline development the student has to: 

Nobility: bases of the state antimonopoly regulation of economy in Kazakhstan 

and abroad; basic provisions of laws in the field of antimonopoly regulation. 
To be able:  to carry out the analysis and an assessment of a condition of the 

competitive environment in the commodity markets and the markets of financial 

services;  to reveal and analyze violations of the antitrust law in Kazakhstan and 
their tendency;  

to own skills to use the operating standard and legal base regulating the 

competitive relations, for the solution of the administrative tasks directed on 
effective functioning of managing subjects; 

IET - 1 Specialization –  « Public administration » 

SRS 3501 

 
State regulation of social 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  TS 1407 Theory of 
the State, REM3403 Regional 

Economics and Management 

The purposes of development of discipline are: systematization of theoretical 

knowledge of modern scientific approaches to studying of problems of economy of 

the social sphere, mastering by tools of the analysis of the state intervention in 
branch of the social sphere. 

As a result of discipline development the student has to: 

Nobility: features of functioning of branches of the social sphere; 

to be able to apply analytical approach when studying problems of economy of 
branches of the social sphere; 

• to own skills of an assessment of possible effects of state regulation, subsidizing, 



 

 

 2 +1 +0 

 

 

and providing in branch of the social  
sphere. 

PFM3503 
 

Public finance management 

3 Credits / ECTS 

Prerequisites:   TS 1407 Theory of 

the State, Fin 2402 Finance 
2 +1 +0 

 

 

The aim of the course is to develop theoretical and practical skills in the 
management of public financial resources at national, regional and local levels and 

their effective allocation between the levels of the budget system in Kazakhstan. 

Tasks of the discipline: Students in the course, need to learn the theoretical and 
methodological foundations of the state of financial management, financial structure 

and organizational forms of financing of public authorities, the specific funding 

As a result of course studying students have to: 
Nobility: 

- essence, principles and functions of management by public finances; 

- financial structure and organizational forms of financing of activity of 
government bodies, specifics of financing of activity of the government and local 

bodies in the Republic of Kazakhstan and abroad. 

to be able:  
- to organize and carry out analytical work, to carry out processing of results of 

policy of management by public finances. 

 

IET - 2 -  Specialization  –  «Regional management » 

SARD 

3501  
 

Social aspects of regional 

development 

3 Credits /  5 ECTS 

Prerequisites:   TS 1407 Theory of 

the State,  REM3403 Regional 
Economics and Management  

 2 +1 +0 

 
 

The purpose of studying of discipline consists in orientation of students on 

acquisition of fundamental knowledge of regularities and features of social and 
economic development of regions of the country, on acquaintance with methodical 

bases and existing practice of the analysis of regional aspects of development of RK. 

 

As a result of discipline development the student has to: 

Nobility: modern technologies of public administration and methods of adoption 
of the state decisions; - main regularities and regional features of social 

development; 

      To be able: to set the purposes and to formulate the tasks connected with 
realization of professional functions; to reveal problem regions for the purpose of 

adoption of administrative decisions on smoothing of disproportions in social and 

economic development; 
To own skills independently to analyze changes in social and 

economic development of regions of RK, applying the studied techniques. 

MRF 3503 
 

Financial management in the 

region  
3 Credits / 5  ECTS 

Prerequisites:  TS1407 Theory of 
the State, Fin 2402 Finance 

 2 +1 +0  

 

The purpose of studying of a course – on the basis of the theoretical and practical 
analysis of processes of financing and crediting, and also synthesis of legislative and 

normative documents to seize mechanisms of the organization, planning, stimulation 

and management of local finance. 
 

As a result of course studying the student has to  
nobility:  features of local finance and budget;  

- features of the organization of work and power of local governments; system of 

financial control; 
To be able: 

- to make forecasts of financial security of the directions of a state policy; 

- to use the aggregated indicators of tax, budgetary and credit spheres; 

 - to apply tools of the categorial device of discipline. 

Module 7. Socio-economic development and security 

SM3404 Strategic management 

3 Credits / 5 ECTS 
Prerequisites: Men 1404 

Management 

2 +1 +0 

The main objective of the course is - to develop the ability to use different 

approaches, techniques and methods to the formation and implementation of the 
development strategy based on a comprehensive analysis of all relevant factors. 

The objectives of the course are: 

- Understanding of the nature and content management strategy; 
- The study of approaches to strategy development, the types of strategies and tools 

for its construction and implementation; 

- The study of the principles of formation of economic policy and economic 
components of the strategy; 

During the course the student should: 

Know: to know the approaches to strategy development; know the factors 
affecting the strength of competition; know the principles of the economic policy 

and economic components of the strategy. 

Be able to: use the acquired knowledge into practice, namely to use 
the types of tools and strategies to build and implement. 

 



 

 

MSES 
RK3405 

Management of social and 

economic security of the Republic 

of Kazakhstan 

3 Credits / 5 ECTS 
Prerequisites:  TS 1407 Theory of 

the State 

2 +1 +0 

The aim of the course is to develop students' theoretical knowledge and 
practical skills of management in the field of socio-economic security, timely 

detection and elimination of the causes and conditions that have a negative impact on 

national economic security. 

As a result, students must study the discipline 
know: the structure of social and economic security, methods of assessment and 

threat analysis of social and economic security of the country and the methods to 

assess damage from the sale of threat to social and economic security; 
be able to: identify and analyze threats to social and economic security, to assess 

the damage from the implementation of the threats to economic security, to 

monitor the level of economic and social security with the help of threshold 
indicators; 

Module 8. Local government and public service in the Republic of Kazakhstan 

OBL3407 Organizational behavior and  

leadership (in english) 

3 Credits / 5 ECTS 
Prerequisites:  Men 1404 

Management 

2 +1 +0 

The purpose of the development of the discipline is to develop in students the basics 
of human behavior in organizations at the three possible levels - individual, group 

and organizational - and the skills to manage it to improve organizational 

effectiveness. 

As a result of the development of the discipline the student must: know- Main 
categories and theories of organizational behavior; be able to- Apply their 

knowledge in management practices individual and group behavior of employees 

in order to improve organizational efficiency; 

Module 9.   The competitiveness of the economy of Kazakhstan 

AIGD3409 Adoption and implementation of 

government decisions 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  TS 1407 Theory of 

the State 
2 +1 +0 

 

 The purposes of development of discipline are: to give to bachelors knowledge of the 
theory and practical aspects of process of development, planning, acceptance and 

execution of administrative state decisions, the organizations of their effective 

realization and control in system of public service. 

As a result of discipline development the student has to:  

Nobility:  problems, purposes, alternatives, administrative decision main 
priorities of professional activity,  

To be able: to estimate economic, social, political conditions and 

consequences (results) of implementation of the state decisions and technology of 
regulating influence at implementation of the administrative decision; 

 To own skills: to determine parameters of quality of administrative decisions and 

implementation of administrative processes, to reveal deviations and to take 
coordinating measures.  

IET - 1 Specialization –  « Public administration » 

EPS 3502 
 

Ethics by public servants 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  OPS2407 The 

organization of the public service  
2 +1 +0 

 

 

The discipline purpose – to create at the modern basic knowledge which was trained 
system and skills in the field of ethics of the civil servant and to prepare them for 

work with the personnel in bodies government. 

Problems of discipline: theoretical development by students of bases of ethics of the 
civil servant; studying of domestic and foreign experience of business culture in 

public authorities. 

As a result of discipline development the student has to 
Nobility: 

- the main categories and concepts of studied discipline, the principles, 

methodological approaches, the methods used in the course of formation, 
development and ethics improvement 

the civil servant in public authorities; 

to be able: 
- to own modern methods of the organization of business culture; 

- to own modern technologies in the field of formation and 

improvement of ethics of the civil  
servant. 

SMFEA350

4  

 

State management of foreign 

economic activity 

3 Credits /  5 ECTS 

Prerequisites:  TS 1407  Theory of 

the State 
2 +1 +0 

 

 

The purpose of discipline is to study the students the basic principles of 

the foundations of foreign economic activity, the development of the basic 

foundation of knowledge in the field of foreign trade processes, enterprises and other 

subjects of foreign trade activities, members of the foreign economic complex of 

Kazakhstan. 
 

 

As a result of discipline studying the expert has to: 

 Nobility: 

 - structure of the government bodies which are carrying out concrete functions on 

providing measures of state regulation in the sphere of foreign trade activities; 

 - theoretical bases of management of processes of foreign economic activity, its 
main types and motives of development taking into account integration of 

domestic economy into world economy and the entry of Kazakhstan into the 

WTO; 
 To be able: to reveal problems of economic character in the analysis of concrete 



 

 

situations, to offer ways of their decision and to estimate expected results; to 
apply theoretical models to the analysis of practical situations; 

to systematize and generalize information, to use statistical data for the analysis of 

development of foreign economic activity of the country. 

SPPA 3505 

 
Staff policy in public 

administration 

3 Credits / 5 ECTS 
Prerequisites:    OPS2407 The 

organization of the public service  

2 +1 +0 

 

The purpose of the course - to familiarize students with the structure and basic 

concepts of the subject discipline; 

help students to understand the main directions and priorities of the personnel policy 
and human resource planning in the civil service, civil service characteristics of 

human resources. 

During the course students should learn the nature and methods of the scientific 

approach to the theoretical and practical problem solving and human resource 

personnel policy planning staff of civil service. 

IET - 2 -  Specialization  –  «Regional management »  

CM 3502 

 
City management  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  REM3403 Regional 

Economics and Management  

 2 +1 +0 

 

The discipline purpose - formation at students of theoretical knowledge and practical 

skills for organizational and administrative and analytical activity in the field of 

urban governance, 

Problems of discipline: 

- studying of theoretical bases of discipline, factors and conditions 
functioning of municipal economy; 

- mastering by the main concepts and definitions in the urban governance sphere; 

acquaintance with economy and urban governance bases; 
- obtaining skills of practical application of the modern 

administrative technologies in municipal economy. 

As a result of development of the content of discipline the bachelor has to: 

nobility: bases of definition of the priority directions of development of municipal 

economy for management modernization in this sphere; 

- bases of formation short so-so and long-term programs 

social and economic development of the city as a whole and its branches; 
to be able: to carry out the multiple-factor analysis of elements of municipal 

economy 

for optimization of administrative decisions; to use knowledge in the field of 
municipal economy for realization of professional skills in the management 

sphere; to apply the received skills to preparation and acceptance administrative 

decisions. 

CRK 3504 
 

Competitiveness of regions of 

Kazakhstan 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   TS 1407 Theory of 

the State,  REM3403 Regional 

Economics and Management   

 2 +1 +0  

 

 

Development of a subject matter is the purpose acquisition of theoretical knowledge 
and practical skills in the field of management of competitiveness of production, the 

enterprise, the region and the country. 

 

 

 

As a result of discipline studying the student has to: 
Nobility: terminology of competitiveness of the region; 

main strategy of competitiveness of the region; 

rules and techniques of the organization and carrying out assessment of 

competitiveness of the region; 

To be able: to apply methods and tools of an assessment of competitiveness in 

planning and forecasting of activity of the enterprises, regions; to determine 
single, group parameters of indicators of competitiveness of regions; 

HSMPS 
3505 

 

Human resource management of 

public service 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: OPS2407 The 
organization of the public service   

 2 +1 +0 

 

The course purpose – disclosure of essence, the contents, the purposes, 
tasks, the principles and criteria of human resource management of public service, 

formation at students of knowledge, skills on creation of an effective personnel 

management system in the state structures, to planning of personnel work, 
determination of personnel potential and needs of the organization for the personnel, 

carrying out marketing of the personnel, use of modern technologies and methods of 

personnel work in administrative activity. 
Problems of studying of a course are: 

- disclosure of essence and the content of personnel policy in the sphere of public 

service and mechanisms of its realization. 

As a result of discipline development the student has to:  
Nobility: concepts, regularities and principles of human resource management; 

condition of personnel capacity of civil service of RK; the mechanism of 

regulation of the administrative relations in system of public service; 
organizational and legal bases of career and feature of career process in system of 

public service; 

To be able:  to create the purpose, tasks, the principles and the priority directions 
of personnel policy in government bodies of the power;  

-  to develop standard and legal documents on a regulation of activity of personnel 

service in the state structures;  
-  to estimate the personnel and personnel capacity of the organization;  

To own skills: 

-  development of personnel policy and personnel plans in system of public 
administration;  

 - preparations standard and methodical and legal support of a personnel 
management system. 



 

 

Module 9.   The competitiveness of the economy of Kazakhstan 

CNE4401 The competitiveness of the 

national economy 

3 Credits / 5 ECTS 
Prerequisites: PE 1402 Principles of 

Economics, Mac 2401 

Macroeconomics  
 2 +1 +0 

The discipline purpose – development of theoretical bases of 

competitiveness and formation of practical skills in adoption of the administrative 

decisions, allowing to raise a rating of the domestic enterprises and the organizations, 
and also the countries as a whole. 

In the course of studying of discipline tasks are set: to study the main 

concepts of the theory of competitiveness; to study specific approaches to formation 
of competitiveness of various objects. 

 

As a result of discipline development the student has to:  

Nobility: main concepts of the competition and hierarchical structure of 

competitiveness and management of it; results of the latest researches, scientific 
development and the modern publications concerning formation of national 

interests of Kazakhstan in a context of global development, ensuring 

competitiveness of the state, its regions and branch complexes; 
To be able: to develop strategy of development of the national economy, 

considering problems of global development and providing national priorities, and 

to make adequate decisions. 

IET - 1 Specialization –  « Public administration » 

ЕG 4501 

 
E-government 

2 Credits / 3 ECTS 

Prerequisites:   TS 1407 Theory of 
the State 

1 +1 +0 

 

The purpose of teaching of discipline is formation at students of idea of 

opportunities of use of new information and communication technologies in public 

authorities and local government and achievement of economic growth in the 
conditions of development of information society and formation new post-industrial 

society 

The main skills acquired when studying this course, are applied by students when 

using modern electronic services of the government, commercial the 

organizations, used at exchange of information, information search for writing of 
academic year, degree projects both during training at university, and in further 

professional activity. 

CM 4502 

 
Corporate management 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   Men 1404 
Management,  

Mic 1401 Microeconomics 

2 +1 +0 

 

The purpose of development of discipline is studying of the principles, models and 

mechanisms of corporate governance. The special attention is paid to disclosure of 

potential of corporate governance in permission of social problems of modern 
Kazakhstan society and to practical aspects of an assessment of quality of corporate 

governance in the Kazakhstan companies. 

As a result of discipline development the student has to: 

Nobility:  main theories of corporate governance;  economic and financial bases 

of corporate governance;  main concepts and categorial device of corporate 
governance;  organizational structure of corporate management systems;  

To be able: to carry out the theoretical analysis of the main concepts and models 

of corporate governance and approaches to its definition; to make the program of 
research of a rating of corporate governance and to develop methodical tools; to 

analyze and optimize structure of property of the organization. 

MSA 4503 

 
Management of State Assets 

3 Credits /  5 ECTS 

Prerequisites:   TS 1407 Theory of 

the State, 2 +1 +0 

 

The purpose of this course is training of students in the field of the theory 

and practice of management by the state assets of Kazakhstan on the basis of a 

theoretical and practical material, legislative and legal documents.  

Problems of a course is studying of methodology of management by the state assets; 
studying of the international experience of management; acquaintance with Laws 

RK, Decrees of the President of RK and other normative legal acts of the 

government; detection of the main regularities of management. 

As a result of discipline studying students have to:  

Nobility:  theoretical and methodological bases of management of state ownership 

in market economy;  essence, contents and principles of management of a 

property complex of the organizations and enterprises;  
elements of organizational structures on strategic management of a property 

complex. 

To be able:  to analyze methods of an assessment of property;  
to understand formation of a state policy concerning property according to goals 

and tasks;  

to carry out control of efficiency of use государственной собственности. 

APPP 4504 
 

Administration of public 

programs and projects 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   TS 1407 Theory of 
the State 2 +1 +0 

 

          The purpose of this course is the understanding of the basic theoretical 
provisions of the modern theory 

managements of state programs and projects, including, formation at students of high 

level of professional ability to apply the theoretical 
provisions to the analysis of modern processes, a conceptual framework for the 

subsequent initiation, planning, 

realization, trial operation, project and carrying out end post of design monitoring. 

As a result of discipline studying students have to: 
Nobility: the main normative legal documents providing realization of state 

programs and projects; to know methods and remedies of interests of subjects of 

the economic 
activity; 

To be able: to be guided in system of the legislation and the regulations regulating 

the sphere of professional activity. 



 

 

IIPK 4505 
 

Industrial and innovation policy 

of Kazakhstan 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   Mac 2401 
Macroeconomics 

2 +1 +0 

 

The purposes of development of a subject matter are: studying of the main of 
category in the field of innovations and industrialization; acquaintance with the 

directions of the state innovative policy in Kazakhstan; knowledge acquisition about 

a place industrially - innovative policy in a state policy as a whole. 

As a result of development of a subject matter the student has to: 
Nobility: conceptual framework in the field of innovations and 

industrialization; innovative processes in policy of the state; planning of 

innovative processes in a state policy; 
To be able: to predict development of the state industrial and innovative policy; 

to estimate influence of the state innovative policy on various spheres of life of 

society; to set the purposes and to formulate the tasks connected with realization 
of the state innovative policy. 

SEP 4506 

 
Socio-economic planning 

3 Credits / 5  ECTS 
Prerequisites:  TS1407  Theory of 

the State 2 +1 +0 

 

The purposes of development of a subject matter to develop a number of professional 

and personal qualities at students, namely: 
- understanding students of various aspects and regularities of planning of social and 

economic processes; 

- understanding students of various aspects and regularities of forecasting social 

economic processes. 

As a result of development of a subject matter the student has to: 

     Nobility: actual theoretical questions of discipline; to have sufficient 
theoretical ideas of the main concepts of planning 

and forecasting socially – economic processes; 

To be able: to use the received knowledge in practice for deeper understanding 

and 

studying of specifics of planning and forecasting socially – economic processes. 

IET - 2 -  Specialization  –  «Regional management » 

OPSSR 

4501 
 

 

The organization of public 

services in the region  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   TS 1407 Theory of 

the State,   2 +1 +0  

The main objective of the course is to develop in students the theoretical framework 

and the development of practical skills to solve social problems from the point of 
view of the formation conditions and quality of life. 

During mastering by discipline the student also has to show knowledge of existing 

acts, the normative documents concerning regulation of development of the 
sphere of providing the state services. 

PM 4502 

 
Property management 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   TS 1407 Theory of 

the State,   2 +1 +0  

 

 

The purpose of studying of discipline – to give to students necessary 

knowledge, skills, including: 

– knowledge in the field of the property management theory; 

– abilities in a scope of methods of control over property in the conditions of 

market economy; 

Problems of a subject matter: to open features of the state and private 
property as objects of management; to consider structure of objects the state and 

private property and also ways of management of these objects. 

As a result of discipline studying the student has to 

Nobility: various approaches to the maintenance of property from a position of 

object of regulation; 

- ways, tools, criteria of property management; features of state regulation in the 

distributive relations of property. 

To be able: to put into practice the principles and methods of control over 
property; to characterize real economic situations in terms of studied concepts and 

property management concepts; 

to own skills of independent development by new knowledge in the field of 
property management. 

MT 4503 

 
Marketing of territories 

3 Credits /  5 ECTS 
Prerequisites:   Mar 1405 

Marketing, LASG3406 The local 

administration and self-government 
in the Republic of Kazakhstan  

  2 +1 +0  

 
 

The purposes of development of discipline consist in formation at future 

experts of theoretical knowledge in the field of marketing of territories, consideration 
of a role of territorial marketing in the sphere of the public and local administration 

and application of marketing of territories in practice for the purpose of increase of 

management efficiency by territories. 
Tasks: 

- to receive basic ideas of the purposes and problems of marketing of 

territories, roles of marketing of territories in modern society; 
- to formulate and correct the purposes, tasks, the vision, corresponding to 

specifics of the external and internal environment of the territory; 

- obtaining skills in the field of formation and a choice of business and functional 
strategy of development of the territory. 

As a result of discipline development the being trained has to: 

Nobility: essence of marketing of territories, its purposes, task, main concepts, 
concepts, principles and functions; 

subjects of territorial marketing; elements of a complex of marketing of 

territories; 
marketing environment of the territory; 

To be able: to segment the territorial markets, to carry out positioning and 

differentiation of territories; to make questionnaires and to conduct market 
researches; 

to own: receptions and methods of carrying out market researches in the sphere of 

territorial marketing; main marketing strategies of territories; 



 

 

MDT 4504 
 

Managing the development of  

territories  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   REM3403 Regional 
Economics and Management  

  2 +1 +0 

The purpose of discipline - the formation of the future specialist in the field of state 
and local government and the deep systematic knowledge and practical skills in 

strategic planning and spatial planning. Objectives of the course: Form a holistic 

view about the object - the territory; introduce the basic concepts and theories of 
regional development; consider the essence of the idea of sustainable development, 

to show the place and importance of strategic planning in local government. 

After completing the training course the student should  
To know: the essence, the basic concepts and approaches to the development of 

the territory, the stages of strategic planning of the territory, the main direction of 

urban development; forms and methods of financial control; 
Be able to: analyze and develop a strategy for development of the area, to 

independently analyze legal documents and strategic plans; 

Have the skills to analyze the processes of strategic management of the territory. 

ERR4505 

 
Employment regulation in the 

region 

3 Credits / 5  ECTS 

Prerequisites:    REM3403 Regional 

Economics and Management  
  2 +1 +0 

 

Course objective: to give the students knowledge of the problems of unemployment 

in the regions of Kazakhstan, to acquaint with the existing legal framework 
regulating employment process. Objective of the course: open features on 

employment in the regions; formation and development of employment services, 

their functioning and cooperation with regional and local authorities, social security 
institutions. 

In the course and outcome of this course the students should: 

Know: basic concepts, categories and principles in the context of this discipline 
• a modern system of organization of employment in the regions; 

• legal problems of recognition and social support for the unemployed in 

Kazakhstan; 
Be able to: navigate the educational information and analyze scientific and 

technical literature - to give an explanation, evidence, beliefs, conflict resolution 

in the field of social work on employment and its regulation; 
Know: Knowledge about the nature and characteristics of employment and its 

regulation; organization of independent work skills, skills of available social 

studies. 

PPPRK 
4506 

 

Public-private partnership in the 

Republic of Kazakhstan 

3 Credits / 5  ECTS 
Prerequisites: GB 1406 Government 

and Business  

 2 +1 +0 

The course focuses on the study of conceptual issues and practices of public-private 
partnership (PPP). Examines the economic, legal and institutional aspects of the PPP 

study are the characteristics of investment projects on public-private partnership in 
Kazakhstan. The purpose of the course - an idea about the different aspects of 

interaction between government and business projects in public-private partnership 

to introduce students to methods of assessing the efficiency and innovative potential 
of public-private partnerships. 

As a result of the discipline the student must:  
Know: the economic content of the relationship of public-private partnerships, as 

well as the forms and mechanisms of PPP; principles and mechanisms of PPPs 
world experience implementing PPP projects and the contribution of these 

projects to the innovative development of territories; 

Be able to: navigate the sphere of legislative regulation of public - private 
partnership in the country; explore specific characteristics of PPPs in various 

sectors; 

Be skilled in the use of technology for the purpose of PPP development of 

regional innovation systems. 

EDUCATIONAL PROGRAM IN THE SPECIALTY 

5V090900 Logistics (by industry) 

Discipline 

code 

Discipline name, credits, 

prerequisites 

Purpose, objectives, summary of course Competences (learning outcomes) 

Obligatory module 

9 credits 

IRK1101 The History of Kazakhstan 

3 Credits / 5 ECTS 
Prerequisites: none 

1+1+0 

The aim: To familiarize the  students with the historical bases and periods of 

formation of the independent Kazakhstan statehood through the study of specific 

sources and historical facts from the standpoint of new theoretical and 

methodological views. 

Content. The historical bases and periods of formation of the independent 

Kazakhstan statehood. Historical and comparative analysis of the current 

achievements of  the  Kazakhstan statehood compared to various periods of the past. 

- knowledge of historical bases and periods of establishment of the independent 

Kazakhstan statehood in the context of the global and Eurasian historical process; 

- the ability of comprehending objectively and thoroughly the inherent 

advantages, features and value of Kazakhstan's development model; 

-  analytical skills and skills of axiological analysis in the study of complicated 

historical processes, phenomena and historical figures of modern Kazakhstan. 

POK(R)Ya 

1102 

Professionally-oriented Kazakh 

(Russian) language 

3 Credits / ECTS 
Prerequisites: none 

0 +3 +0 

The aim: To teach the students the ability to reproduce and produce dialogues and 

monologues   in the Kazakh (Russian) language in  every day scientific and 

professional communication. 

Content. Reproduction of the conceptually 

 organized philological knowledge in the Kazakh (Russian)  language, the co-

– the ability to apply the basic knowledge of the system,  structure and 

functioning  of the  Kazakh language units for working at  texts  on speciality to 

formulate a professional outlook; 

- the ability to create  secondary scientific texts: abstract, summary and 

description; the ability to synthesize the  scientific information in the form of a 



 

 

allocation of  the functioning and development  of the Kazakh  (Russian) language 

with the socio-economic, cultural, historical, political situation in Kazakhstan and in 

the world, with constitutional legal bases of the Republic of Kazakhstan. 

thesis of the issue. 

 

POIYa1103 Professionally-oriented Foreign 

language 

3 Credits / ECTS 
Prerequisites: none 

0 +2 +1 

The aim: To teach the students to communicate in a foreign language for 

professional needs. 

Content. Enriching the vocabulary of a foreign language, including the  professional 

terms and clichés, development of listening skills, improvement of students' abilities 

in reading authentic publications on suggested topics from professional press and the 

development of  skills of 

writing  business correspondence with partners on professional issues. The course is 

designed for students with the average and high levels of language proficiency (Pre-

Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced). 

- the ability to comprehend a foreign speech by listening; 

- communication skills in a foreign language and  rich vocabulary; 

-  reading  skills and skills of analysis of the read  material. 

 

ME 1301 Mathematics in Economics 
3 Credits /5 ECTS 
Prerequisites: No 

2 +1 +0 

The purpose of teaching of mathematical disciplines in higher education 

institution for students of economic specialties – to acquaint students with bases of 
mathematical apparatus necessary for the solution of theoretical and practical 

problems of economy; to impart to students ability independently to study 

educational literature on mathematics and its appendices; to develop logical and 
algorithmic thinking; to raise the general level of mathematical culture; to develop 

skills of mathematical research of applied questions and ability to translate an 

economic task into mathematical language. 
The purpose of development of discipline is formation of mathematical 

knowledge, the skills realizing one of the main ideas of preparation of bachelors of 

management - idea of mathematical modeling of economic process for the purpose of 
its research and management. 

As a result of discipline development the being trained has to: 

know: a place and a mathematics role in the modern world, world culture and 
history; mathematical symbolic for expression of the quantitative and qualitative 

relations between elements of mathematical models; 

be able to: use the main concepts and methods of analytical geometry, linear 
algebra, the mathematical analysis and probability theory at mathematical 

modeling of organizational and administrative tasks and business processes in the 

field of professional activity; 
own: the basics techniques of creation of mathematical models of linear economic 

processes; skills of use of the device of linear algebra, the mathematical analysis 

and probability theory for research of economic-mathematical models of problems 
of management. 

3.2 Basic professional modules 

Module 1. Introduction to Economics 

PE 1402 Principles of Economics 
3 Credits / 5  ECTS 

Prerequisites: None 

1+1 +0 

aim of the course - to teach students to understand all the intricacies of modern 
economic life, to get a correct understanding of the deep essence of the observed 

socio-economicphenomena. 

In The course content includes the study of all the processes that form the 
reproductive cycle of modern economic relations 

- the possession of the primary economic analysis skills 
- ability to analyze processes, situations, events and issues in the modern economy 

Module 8. Management of information and material flows in the supply system  

TGCT 

1407 

The general course of transport Presents issues, highlighting the role and place of transport in the country's economy, 

the specificity of transport, systemic transport, the relationship of space and time, as 
well as the costs of moving objects transportation. Special attention is given to the 

formation of certain types of transport systems and transport systems in the region, 

systems of delivery of goods, transport technology, transport and production systems 

integrated transport system and transport system of the country, transport facilities, 

environmental protection, safety and security of transportation systems. Stated theme 

and technique of the examinations. 

In the study subjects' general course of transport ", which is the basic information 

for a number of specialized disciplines of the curriculum training of economists 
managers of road transport. - Possession of the primary skills of economic 

analysis 

- The ability to analyze processes, situations, events and issues in the modern 

economy; 

- Navigate the economic life of the community, to enjoy the various methods of 

economic analysis, independently analyze facts and draw correct conclusions. 
- Skills: economic concepts of schools, the economic situation in the market, the 

trend of economic development in the modern world. 

3.2Basic professional modules 



 

 

Module 1. Introduction to Economics 

Mic1401 Microeconomics 
2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: Principles of 
Economics, History of Economic 

Thought 

1 +1 +0 

The main purpose of microeconomics is to get the students the knowledge 

necessary for understanding the functioning of the economy at the level of 

households, firms, industries, and analysis of the impact of government policy. 
discipline problems - mastering the students theoretical knowledge and ability to 

apply them to practical problems in the economy. 

- Understanding the patterns of economic development, the basic principles of the 

organization of modern economic life at the micro level  

-the possession of the primary economic analysis skills, the ability to analyze the 
processes of the situation , the phenomena and problems in today's economy. 

 Module 2. Management and 

Marketing 

  

Men 1404 Management 
3 Credits / 5 ECTS 
Prerequisites: Principles of 

Economics, History of Economic 

Thought 
2 +1 +0 

aim of the course - to disclose soderanie management , forms the body of 

knowledge on the management. 
objective of the course - to develop specific skills of the various types of 

management, analysis and design of control systems. 

- The ability to use the basic provisions of the various schools of management in 

professional activities 
-will have the knowledge and understanding of the implementation of the 

marketing management of the enterprise, including the planning, organization, 

motivation and control of industrial, commercial and financial processes;   

Mar 1405 Marketing 
3 Credits / 5 ECTS 
Prerequisites: Principles of 

Economics, History of Economic 

Thought 
2 +1 +0 

discipline studies the modern concepts and marketing activities of the company in 

the face of increasing competition, defines the scope of professional liability 
marketer. Is the mechanism of goal setting and implementation of marketing with the 

use of marketing techniques and tools to provide long-term goals of the company. 

Particular attention is paid to making marketing decisions relating to segmentation, 
positioning, promotion, product performance management and price range. 

Objective of the course - the study of the theoretical foundations of marketing and 

acquisition categories, concepts, practical skills in the use of the elements and 
principles of marketing in the company's businesses and operations. 

 

- will have the knowledge and understanding of determining the effectiveness of 

marketing planning and controlling of the enterprise, as well as the economic 
evaluation of marketing decisions. 

- be able to: produce, select, process and analyze market research data, presenting 

the results of research and analysis to the professional and popular audiences  
-to own: the ability to use techniques of marketing research in practice, skills, 

information on marketing topics from different types of sources, including the 

Internet and foreign literature. 
 

 

Module 6. Logistics as a process of management of material and information flows in the systems.  

Log3401 Logistics  
 3 Credits /5  ECTS 

Prerequisites: Marketing,  

2 +1 +0 

Purpose  teaching of the discipline is the study of the nature and content of logistics 

as a science, its functions, and conceptual use in practice. 

objectives: - to evaluate the position and role of logistics in today's economy 

-to get acquainted with the basic concepts, objectives, principles and indicators of the 
major categories 

-the skills of logistics systems analysis, modeling their components and connections 

between the market and the economic efficiency of using the principles of logistics. 
 

- provides the theoretical knowledge of fundamentals of logistics  

-formulate requirements for information systems, providing merchandising - own 

methods of optimization of logistics systems, the choice of logistics 

intermediaries. 

Module 9. Export-import operations in logistics systems. 

SAI 1408 System analysis of the industry Discipline "Fundamentals of Systems Analysis" is a series of natural sciences 

specialty "Marketing", is included in the course of preparation of experts - 

economists on the basis of their specific professional activity, reflected in the SES of 
HPE: economist should be prepared to research. 

As a means to study management systems socio-technical and natural objects using 

mathematical modeling, simulation and formal mathematical models 
 

 

To achieve these objectives, the student must: 

- To know the theoretical basis for the formalization of the system of economic 

problem situations, compiling and writing the model; 
- Be able to be used to analyze and solve the model and interpretation of results, 

the principles of a systems approach, appropriate methods of measurement and 

evaluation of information resources in a particular subject area. 
Objective of the course is to help students to understand basic methodology of 

systematic approach to the formulation, analysis and problem solving, skills 
highlight the major, including managed and unmanaged, internal and external, and 

other factors that determine a particular situation, formulating and writing models 

in this situation, algorithmic solutions, optimization on any of the criteria and the 
interpretation of the obtained solutions. 



 

 

ITS 1409 Integrated transport system        This discipline aims to provide students with a maximum transport systems - an 
integrated transport system of Russia, the main technical performance and prospects 

of development of the various modes of transport, as well as complex technical tools 

that enable interaction modes. 
 

 

 
 

 

to own: 
- Methods of solving problems related to the calculation of power capacity and 

linear dimensions and the necessary number of units of technical equipment in 

points between rail and other modes of transport; 
- Basic methods of calculating the capacity and processing ability of transport 

systems; 

- Basic methods of calculating the operating characteristics of the various modes 
of transport 

 2 Course / 3 semester 

PIC2201 Psychology of Interpersonal 
Communication 2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: none  

1+1+0 

The main purpose of the discipline - the mastery of the students complete system of 
knowledge in the field of organization theory of public service and to clarify key 

provisions of the legislation on public service in the Republic of Kazakhstan. 

Objectives of the course: 

form a distinctive understanding of the nature of the public service as a public law 

institution; 

impart knowledge of the basic theoretical concepts and ideas in the field of public 
service; 

Comparative analysis of the uptake of Kazakhstan's model of public service and their 

foreign counterparts, and identify key areas of implementation of international 
experience to improve public service institution in the Republic of Kazakhstan. 

In the process of studying this academic discipline a student must: 
to know: knowledge about the nature of public service, its organization and 

operation, principles of personnel policy for the public service, its current 

problems and challenges; 

• The basic rights and obligations, restrictions, and the types of legal liability of 

public servants; 

• be able to: use the skills and knowledge to solve problems of public service; 
logically competent to express and justify their point of view on the problems of 

the civil service and public administration; 

• consciously perform a variety of legal actions in accordance with the 
constitutional law of the Republic of Kazakhstan. 

TAPS2202 Theoreticaland Applied Political 

Science  

2  credits /3 ECTS 
Prerequisites: none  

1+1+0 

 

Module purpose: interpersonal communication — this informal interaction which 

happens in private or in small groups. In the course of interpersonal communication 

we talk, we listen, we answer, we share the feelings and we form the relations. 

Knowledge and ability: the analysis of interpersonal communication — is the 

analysis of under what conditions and by means of what means of representation, 

idea, knowledge, mood, i.e. subjective experience of one subject can be moved 
and is more or less precisely interpreted by another. Identification and the 

description of various preconditions and conditions successful (or, on the 

contrary, unsuccessful, complicated) communications becomes a research 

problem thereby. 

EPSS2203 Ethics of Personal and Social 

Success  
2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: none  

1+1+0 
 

Module purpose: to study essence of policy, its nature, value of policy for the 

personality and society, between classes, the nations and the states; between the 
personality, society and state. The theoretical political science reveals and 

investigates a number of regularities: 

a) regularities of emergence, functioning and development of political interests of 
social subjects, their interactions with economic and other social interests; 

b)  regularities of emergence, functioning and change of character and maintenance 

of the political power and state;  
c) regularities of functioning and development of political activity, political relations, 

political processes; 

d) ways of knowledge of the political 
the phenomena, a ratio in them rational (conscious) and proportional (unconscious). 

Knowledge and ability: private political problems to analyze developing in 

society at this concrete moment a political situation, promotes the constructive 
solution of actual practical problems of political life of society, develops and 

offers a practical advice and recommendations to participants of political events in 

the solution of the current political problems and the conflicts. 
The scientific analysis and development of practical recommendations are carried 

out by applied political science in spheres: 

- regulations of political conflicts and achievement of necessary social consensus 
(consent); 

- organizations and carrying out the electoral companies; 

- formations of public opinion and use of mass media. 

CR2204 Culture and Religion  

2  credits /3 ECTS 
Prerequisites: none  

1+1+0 

Module purpose: individual success in social space. And the modest makeweight 

"in social space" assumes that problems of success and success won't be and can't be 
considered separately from other plots of social ethics connected with concepts of 

justice, freedom, public safety, economic efficiency, etc. 

Knowledge and ability: to create public system where situations of experience of 

success will be most available to everyone and where successes of individuals and 
groups will directly promote general welfare. 

GAS2205 General and Applied Sociology  

2  credits /3 ECTS 
Prerequisites: none  

1+1+0 

Module purpose: achievement in the analysis of religion of such sciences as history, 

sociology, psychology, philosophy, philology, anthropology, etc. 

Knowledge and ability: to choose that area for researches, which to you more to 

liking – from rituals of the African tribes to problems of modern society. 
Everything depends on your personal preferences at observance of one condition 

– the religion has to be the main subject of your interest. 



 

 

 

HLS2206 Human Life Safety  
2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: none  

1+1+0 

Module purpose: studying of the main stages of formation and sociology 
development (background and social and philosophical preconditions). Sociology 

history: classical and modern sociological theories. Society, social institutes and 

interactions. Social groups and communities. 

Knowledge: global problems of social life and universal values.  Theories of the 
average level (sociology of communications, education sociology, youth 

sociology, economic sociology, religion sociology, etc.).  Social conflicts and 

logic of their permission.  Methodology and methods of sociological research.  
Ability to develop programs of sociological research. Methods of collecting 

sociological information. Analysis and equipment of processing of empirical 

sociological researches. 

ESD2207 Ecology and Sustainable 

Development  

2  credits /3 ECTS 
Prerequisites: none  

1+1+0 

Module purpose: studying of legislative and legal acts in the field of health and 

safety. Tasks, the principles of construction and civil defense (CD) functioning in 

RK. Classification of dangerous and harmful factors. Radiation hazard. Protection 
against ionizing radiation. Chemical danger. Devices of radiation and chemical 

survey, radiation control. Current state of a technosphere and technospherical safety. 

Knowledge: protection of the person and habitat against harmful and dangerous 

factors of a natural and technogenic origin.  Classification of emergency situations 

of various character.  Stability of functioning of objects of economy in emergency 
situations.  Possession of the basic principles and ways of protection of the 

population in emergency situations peace and a wartime.  Rendering the pre-

medical help at emergency situations.  Organization of events on population 

evacuation.  Protection against weapons of mass destruction.  Organizational and 

practical security measures at earthquakes.  Protection of the population at natural 

disasters, fires, accidents and explosions on production objects.  
Ability to use bases of an organization and carrying out a wrecking. Emergency 

situations of social character. Psychological aspects of emergency situations. 

KL2208 Kazakhstan Law  

2  credits /3 ECTS 
Prerequisites: none  

1+1+0 

 

Module purpose: studying a place and ecology roles in the solution of modern 

economic and political problems. Autekologiya: ecological factors, optimum and 
minimum zones. Demekologiya: characteristics of population, fluctuation and 

regulation of number of population. Sinekologiya: interaction types in communities, 

trophic structure of community and ecological pyramids. Functions of ecosystems: 
power exchange and circulation of substances, integrity and stability of ecosystems, 

ecological suktsessiya. 

Knowledge: concepts about a biocenosis, a biogeocenosis, an ecosystem. Types 

of land and water ecosystems. The doctrine about the biosphere and a noosphere. 
Live substance of the biosphere and its function. 

Ability to use natural resources and rational environmental management. 

Conservation and environmental problems of the present. Ecodevelopment 
problems. 

3.2Basic professional modules 

Module 1. Introduction to Economics 

Mac 2401 Macroeconomics 
2 cr / 3 ECTS 
Prerequisites: Microeconomics , 

Principles of Economics 

1 +1 +0 

aim of the course - provides an understanding of the internal device and of the 

functioning of the modern economy as a single, integrated and dynamically changing 
system.  

Objectives of the course - to give students a deeper understanding of the macro-

economic processes, such as economic growth, employment, inflation, currency 
exchange rate, balance of payments, external debt, and other ways to control and to 

achieve the desired results of the public. 

- Understanding the patterns of economic development, the basic principles of the 

organization of modern economic life at the macro level  
-the possession of the primary economic analysis skills, the ability to analyze 

processes, situations, events and issues in the modern economy. 

Fin 2402 Finance 
3 Credits / ECTS 
Prerequisites: Principles of 

Economics, History of Economic 

Thought 

2 +1 +0 

purpose of mastering the discipline is to develop students a solid knowledge of the 

concept and features of the financial system, introduction to the theory and 
organization of public finance, finance enterprises of different ownership forms, as 

well as with 

thecharacteristics of financial markets. 

Discipline objectives: 
- possess comprehensive knowledge in the field of finance theory 

developed market economies and Russia 
-learn the basics of practical organization of Finance 

-buy the ability to apply their knowledge and skills in the practice of financial work. 

- especially the organization of corporate finance different forms of ownership 

and management, be able to assess the financial position of the Corporation, to 
develop financial plans and projections, and have the skills to make the right 

financial decisions in the post-crisis period, the economy in various fields of 

operation of corporations. 

Module 4. Accounting and Audit 



 

 

BU  2404 Accounting 
2 cr / 3 ECTS 

Prerequisites: Marketing, History of 

Economic Thought 
1 +1 + 0 

goals of discipline are the acquisition of theoretical knowledge and practical skills 
audit of business entities as independent control of proper organization of 

accounting, organization and functioning of the internal control system. 

Discipline objectives: 
- the study of the organization and methodology of accounting 

- the study of regulatory accounting 

- introduction to International accounting system 
- introduction to the organization's management system, the rights and duties of the 

Chief Accountant 

- the study of accounting policies on various aspects of accounting 
- the study of accounting for non-current assets 

 

- to be able to diagnose, predict and manage the funds 
- to analyze the process of financial management of enterprises and business 

organizations, 

- to form the optimum ratio of financial resources and sources of formation and 
distribution. 

3.4 Interdisciplinary module 

BL 2601 Business Law The purpose of discipline - is targeting students - on the system, a comprehensive 

study of the main themes of discipline, the legislation of the Russian Federation, the 
regulating business activities, as well as the formation of the correct application of 

the basic skills of legal concepts ¬ parties and institutions of business law in practice. 

Discipline objectives: 
- Introduction to the basics concepts of the state in the field of small and medium-

sized businesses, forms and methods of its implementation, content and organization 

of business, concept, system, business law and the content of its main sections; 
- Creation of knowledge, the basic categories and concepts of business law and the 

basic provisions of the current federal legislation in the field of business; 

- Legally competent to qualify the facts and circum-stances; 
- Develop legal documents, giving quasi ¬ fied legal opinions and advice; 

- Take legal decisions and take other legal actions in strict accordance with the law; 

- Develop students' skills in the regulations. 

As a result of the development of the discipline the student must: 

know: the basic legal documents and be able to correctly and fully reflect the 
results of professional work in the legal and other documentation, the conditions 

and procedure for the exercise of professional activities on the basis of a 

developed sense of justice, legal thinking and legal culture 
social value of their future profession, have a sufficient level of professional sense 

of justice; 

Be able to: perform professional activities on the basis of a developed sense of 
justice, legal thinking and legal culture of the offenses carry a warning, to identify 

and remove the causes and conditions that contribute to their occurrence; 

To own: to own a sufficient level of professional sense of justice 
• method of application of regulations and methods of preparation of legal 

documentation in their professional activities. 

Soz 2602 Sociology The aim of educational course is providing of socio-political preparation of highly 
skilled specialist on the basis of modern world and home socio-political idea, 

mastering of socio-political knowledge; forming of world view, socio-political 

culture and professional competence of students. 

As a result of mastering of discipline the student must: 
Gentlefolks: basic concepts and categories of sociology; problems of social 

researches;  tendencies and conformities to law of socio-political development; 

Able:  to analyse the specific of sociology of personality and society; oriented in 
social processes and institutes;   to understand the global problems of community 

development. 

-to оwn  the basic methods of analysis of socio-political processes and systems; to 
carry out an independent socio-political choice. 

IE 2603 Innovative Entrepreneurship 

(trade-wise) 

        The purpose of discipline is to develop in students the necessary skills and 

competencies to succeed in the field of entrepreneurship in the industrial sector, the 
implementation of innovation in market conditions, management of risky 

investments in the production of goods. 

As a result of the development of the discipline the student must 

know: current trends and variations of economic development; 
be able to: assess the economic situation of the economic entity in the market and 

choose the strategy and tactics of innovative behavior, which allows to obtain and 

maintain a competitive advantage; 

IPL 2604 Intellectual Property Law The objectives of this course is to develop in students under the laws of the Republic 

of Kazakhstan and other regulatory legal acts, international treaties, judicial and 

administrative practice ideas about intellectual rights of a citizen or a legal entity to 
the results of intellectual activity and means of individualization of a legal person, 

company, product differentiation , works or services 

As a result of the development of the discipline the student must 

be able to reveal features of the invention, utility model, industrial design, and 

other objects of intellectual property rights, to explain the differences between the 
objects and the objects of copyright patent law. 

GE 2605 Global economy The purpose of discipline is to develop students' understanding of the development of 

the world economic system as a set of interacting institutions under the influence of 
endogenous and exogenous factors 

As a result of the development of the discipline the student must 

know the basic trends of the modern world economy, to be able to navigate the 
world monetary and financial system, monetary and financial relations, have the 



 

 

 skills to apply the results of the latest research and publications in leading journals 
devoted to the development of the world economy. 

FNP2104 Philosophy of scientific knowledge 

Prerequisites: no 

Module purpose: to study science philosophy, as a culture phenomenon. 

Philosophy, its subject and functions. Philosophy in a cultural and historical context. 
Historical types of philosophizing in a culture context Old Indian philosophy as a 

phenomenon of east culture. Ancient Chinese philosophy during blossoming of the 

Chinese culture. Philosophy in ancient art. 

Knowledge: philosophy phenomenon in medieval culture.  Arab-Muslim 

philosophy in a context of Islamic culture a philosophy and religion Phenomenon 
in the West European medieval culture.  Philosophy in culture of the Renaissance 

and the Reformation.  The West European philosophy in culture of New Time.  

Russian philosophy as 
phenomenon of the Russian culture of H1H – XX century of century. Philosophy 

phenomenon in the Kazakh culture 

The Soviet Philosophy in culture of the XX century. The western philosophy in a 
context of culture of the XX century. 

eve of HH1 of century. Life philosophy. Philosophical anthropology. Social 

philosophy. 
Culture philosophy. Love philosophy. Religion philosophy. History philosophy 

Policy philosophy. Education philosophy. 

Ability to use problems of the theory of dialectics. Epistemology. Philosophy of 
global problems. 

 

IT1301 Information technologies for the 

professional purposes 
Prerequisites: Inf 1102 Computer 

science; AOP 1204 

Algorithmization and programming 
bases; ISRP 3302 Tools of program 

development; SP 3301 System 

programming. 

Module purpose: the main concepts of the automated information processing; 

appointments, structure, main characteristics of computer and organizational 
equipment; main methods and means of processing, storage, transfer and information 

accumulation; appointment and principles of use of the system and applied software; 

bases of algorithmization of tasks; main components of computer networks, 
principles of a packet transmission of data, organizations of gateway interaction; 

technologies of information search on the Internet; main threats and methods of 

ensuring information security; the principles of information security from 
unauthorized access; legal aspects of use of information technologies and software. 

Knowledge: to use information resources for search and information storage; to 

use the automated systems of office-work; to apply methods and information 
means of protection; to apply anti-virus means of protection of information; to 

apply the specialized software to collecting, snore and information processing in 

the professional sphere according to studied professional modules; to carry out 
control of a computer network. 

Possession of skills of creation of algorithms and flowcharts; main concepts of 

development network and Web of appendices, applications of methods of 
information security, methods of information and communication technologies 

and electronic training. 

Modul 2.Management and marketing 

GB 1406 Government and Business 
3 Credits / ECTS 

Prerequisites: Principles of 
Economics, History of Economic 

Thought 

2 +1 +0 

The main purpose of teachingcourse theis to graduate possessed sufficient 

knowledge on the state of relations with business and on this basis could choose the 

most effective methods and problem-solving tools to improve these relations. 
nature and complexity of these problems are largely dependent on the direction of 

economic policy at the given period and the definition of the methods of its 

implementation in a mixed economy. 
 

- The ability to use the basic provisions of the various schools of management in 

professional work 

-to know: 
- The role of government in solving the problems of economic growth and the 

development of civil society 

- Terms of business development in various sectors of the economy 
- Laws of the Republic of Kazakhstan regulating administrative and 

organizational basis for the development of entrepreneurship, small and medium-

sized businesses 
- Criteria for the management 

- the legal basis for state business and its role in the market economy. 

Module 3. Finance and credit  

TT 2403 Taxes and Taxation 
3 credits / ECTS 

Prerequisites: History of Economic 

Thought, Finance 
2 +1 +0 

purpose of discipline: to give students a basic theoretical knowledge in the field of 
taxes and taxation needed to understand the trends of the modern tax system in 

Kazakhstan, topical issues of taxes of Kazakhstan, as well as to develop practical 

skills in the calculation of taxes and charges levied in Kazakhstan. 

Discipline objectives: 
- to establish a system of students' knowledge in the field of general theory of 

- Know the basics of the modern theory of taxes and tax laws of the development 
of the tax system in Kazakhstan, the main directions of tax policy of Kazakhstan 

rights and obligations of taxpayers tax 

authorities;-liabilityof taxpayers for tax violations 
-the mechanism of calculation, collection and payment currently in taxes and fees 

in Kazakhstan. 



 

 

taxation 
-to justify the general trends in the development of the tax system and tax policy 

direction of Kazakhstan 

-to teach students to calculate tax payments. 
 

 

Module 4. Accounting and Audit 

Aud2405 Audit 
2 credits / 3ECTS 

Prerequisites: Marketing, 

Accounting 
1 +1 +0 

Objectives the development of the are discipline: to teach students the basic 
concepts of the audit, the theoretical basis of audit, general technology audits , the 

relationship of accounting and auditing. 

Discipline objectives: 
- to consider the difference between audit from other forms of control 

- to answer questions of the organization of auditing, the audit 

- the development of audit methodology; 
- skills audit. 

- The acquisition of knowledge, understanding, and analytical skills / abilities 
contributing 

furtherto occupy the post of manager in the organization, namely, plan, implement 

and 
monitor the activities of the organization 

- to know the nature and content of the auditor in the preparation, execution and 

registration of the audit of financial and economic activity  the 
ofindustrial enterprises of different organizational forms, required by law 

-to know what entities are subject to statutory audit 
-to know what types of services can be provided by the auditor (audit firm) 

FEA 2406 Foundations of Economic Analysis The purpose of teaching the course is that future professionals have mastered the 
basics of theoretical and practical knowledge of the economic analysis of the 

company. 

The main objective of this course is to give an overview of methods and techniques, 
methods and techniques for analytical procedures that justify a management decision. 

The student should know: 
- The essence of economic phenomena and processes in their relationship; 

- The content of the information base for economic analysis; 

- Features of the method of economic analysis; 
- The method of economic analysis; 

- Methods and techniques of economic analysis; 

- The nature and characteristics of the different methods. 
The student should be able to: 

- To work with the economic information, in particular, to know how to classify, 
organize, prepare for the analytical work; 

- The right to choose the direction of the study of the subject of analysis, a system 

of indicators and methods of economic analysis; 
- Apply the basic techniques and methods of analysis. 

Module 5. Quantitative assessment of the economy  

Sta2406 

Statistics 
3 Credits / ECTS 

Prerequisites: Marketing, 
Management 

2 +1 +0 

The aim of the course - the understanding of statistical methodology: general 
principles, methods of collection, processing, 

monitoring, analysis, forecasting, statistical information for decision-making atlevel 

the enterpriseand at the level of state, regional management 

discipline problems: 
- to form the modern idea of the importancestatistical 

ofmethods in the study of social life 
-form a specific conceptual apparatus 

-to present a classification of statistical values, their meaning and 

application. 

- Understand and be able to analyze in general terms the basic economic and 
programs in the Republic of Kazakhstan and abroad  

-to know and comply with the requirements of modern law 

-navigate the the world, in the socio-economic processes in Kazakhstan and 
beyond 

Module 5. Quantitative assessment of the economy 

 

 

Eco 3402 Econometrics  
2 credits / 3ECTS 
Prerequisites: Statistics, Audit 

1 +0 +1 

Course objective - to provide training of highly qualified specialists capable of 

deeply understand the issues of economics, finance, insurance, taxes and taxation, 
securities market, pricing, investment activity. 

Discipline objectives: 

- Understand and be able to analyze in general terms the basic economic and 

programs in the Republic of Kazakhstan and beyond  
-to know and comply with the requirements of modern law 

-navigate in the world, in the socio-economic processes in Kazakhstan and 



 

 

- the expansion and deepening of theoretical knowledge about the qualitative features 
of the economic and social systems, quantitative relationships and patterns of 

development 

-mastery of the methodology and methods of construction and application of 
econometric models for analysis of the state and to assess the patterns of 

development of these systems 

-the study of the most common models and getting practical skills with them. 

beyond 

Module 6. Logistics as a process of management of material and information flows in the systems  

TL 3402 Transport logistics Course objective: to form the student's systematic knowledge on how to streamline 
the management of the system highly efficient organizational systems, or parts 

thereof, on the basis of the analysis and the essence of each logistics flow. 

Objectives of the course: 

-Writing in an accessible form following scientific knowledge: 

the main problems of the theory and methodology of logistics; 

-the basic principles and functions of the construction of logistics systems; 
-defining properties, strategic and tactical purposes of applying the basic logistics 

concepts 

 

Requirements for the level of development of the content of the discipline: 
-student who has studied this course must have a holistic view of the 

logistics industry as a unique economic and human activities; 

, the student should know about the specifics of creating conditions for the 

integration and coordination of industrial, commercial, warehousing, freight 

forwarding companies on the basis of an effective information resource 

management logistics 

PL 3403 Production logistics Academic discipline "Production logistics" is a course that combines a variety of 

topics and subjects related to production and business activities of enterprises in the 

production of goods and services. As a scientific discipline "Production Logistics" is 
constantly evolving, encompassing issues of traffic control material flow in 

manufacturing and services in the micro-and macro-levels. 

 
The aim of the course is to master the students theoretical knowledge and teaching 

skills of research, development and implementation of production logistics in an 

enterprise (company) in a highly dynamic business environment. 
 

Objectives of the course: 

study methodology, goals, objectives and characteristics of logistics management in 
the production of goods and services in today's market and the internationalization of 

production; 

As a result of the course, the student should know and be able to: 

 

-formulate the goals, objectives and functions of the logistics industry, to 
develop a strategy for the development of logistics with the technology and 

organization of production, the external environment and the internal situation of 

the company; 
-an analysis of production logistics company and its external environment 

and quantify the various options for its development; 

-organize the development and management of the implementation of the 
strategy of production logistics, ensuring the company's competitiveness in the 

long term. 

Module 8. Management of information and material flows in the supply system  

IL 3404 Information logistics The purpose of teaching the subject "Information Logistics" is to acquaint students 

with the theoretical and methodological foundations of modern logistics information 

as the direction of business activity; formation of knowledge in the field of motion 
control the flow of information in business systems at various levels, parenting skills 

of information exchange in the supply chain for its editorial production way from the 

producer to the consumer. 

As a result of the discipline the student should know: 

Object, the subject, the basic concepts of logistics information; 

-Principles of information interoperability with suppliers; 
-Promising trends in information logistics; 

Staging and logistics problems motion control of information flows; 

-Basic techniques and stages of negotiations; 

-Ways of improving information management supply chain publishing products; 

-Especially information logistics of electronic publications. 

The student should be able to: 
-Use methods of logistics information to improve traffic management publishing 

products 

,-Apply computer technology to improve the logistics of publishing houses and 
businesses knigorsprostraneniya; 

DL 3405 Distribution logistics The purpose of teaching "Distribution Logistics" is to acquaint students with the 

theoretical and methodological bases of distribution logistics as the modern trend of 

business activity, the formation of knowledge in the field of motion control the flow 
of information in business systems at various levels, parenting skills of information 

exchange in the supply chain for its editorial production way from the producer to the 

consumer. 



 

 

-Apply the concept of logistics in developing proposals to improve information 
flows; 

Analyze the path of the flow of information; 

-To find ways of reducing the costs of acquisition, processing and delivery of 
logistics information; 

-Use electronic formats of information transmission in the supply chain 

publishing products;-apply methods of creating, maintaining and using the 
customer database. 

IET 1-Specialization "Logistics in the economy"  

CS 3505 
 

Competitive strategy 
3 credits /  5 ECTS 

Requisites: no 

 
2+1+0 

Purpose: training of bachelors in theoretical and practical bases of 

competitive strategy Tasks: acquaintance to theoretical bases of competitive strategy; 

development of practical skills of management by material, information streams; 

mastering by tools of competitive strategy; formation of skills of the effective 

organization of competitive strategy. 

Results of training on discipline: students will be able to define 

necessary methods of research of the arisen problem; to define the most effective 

methods of application of competitive strategy. ; to develop distributive strategy 

at global level; to build global competitive strategy of multinational corporations. 

Pri3507 

 

Pricing 

3 credits / 5  ECTS 

Requisites: no 
2+1+0 

Purpose: to give to students initial knowledge and sufficient information 

in the field of management of the prices created on laws of market economy on the 

basis of observance of the mechanism of adoption of optimum decisions and 

structure of structure of elements of the prices according to existing laws of the 

Republic of Kazakhstan. 

Tasks: to provide information on theoretical bases of formation and 

functioning of the prices in the conditions of economic activity of economic objects 

and subjects; to train students of methodology of calculation of the prices on their 

structural elements according to the legislation of the Republic of Kazakhstan; to 

give to students of knowledge of different methods of pricing, price policy and 

strategy of the enterprises and the organizations, existing in market economy; to 

teach students to methods of tracking of dynamics of the prices in the market 

environment, the organization of the honest price competition and to ways of 

tracking of borders of intervention of the state in the pricing mechanism; to give to 

students of knowledge of ways of detection of specifics of pricing in different 

branches and spheres of economic activity; to create at students skills of adoption of 

optimum price decisions depending on specific conditions of the market. 

Results of training on discipline: By the training end the student has to reach: 

- essence of the price, its function, types of the prices, principles of pricing; 

- structural elements of the price and ways of their definition taking into account 

need of observance of laws of Kazakhstan and the international standards of 

calculation of some of these elements; 

- special terminology and ways of price protection of the state economic security; 

- ways of calculation of the prices various methods of pricing; 

- the pricing organization in the state for the current period of development of 

market economy; 

- ways of management of the prices in the competitive environment; 

- need of use of a complex of various methods of search of the optimum price for 

the purpose of achievement of the best financial results and competitiveness for 

the firm or the company. 

IET 2 –   Specialization "Logistics in transport" 

LFO 3505 
 

Logistics of foreign trade operations 
3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: No 

2+1+0 

Purposes: 

1) train the participants on management skills, planning and organization of the 

major functional areas of logistics, i.e. transport, warehousing, sales and stocks; 

2) to teach the skills of system approach to the logistics system to cover all of the 

activities for moving, storage of materials within the firm and its distribution plans; 

3) provide knowledge necessary for the understanding of the problems of 

entrepreneurship in General, as well as accounting for the impact of the decisions 

taken in one field of logistics, the logistics system as a whole; 

4)to give knowledge to enable the heads and specialists of firms understand the 

pricing, market and financial aspects, in order to assess the impact of various 

 The student should be able to: 

1)provide theoretical and practical components of the knowledge of the discipline, 

its Outlook and educational and formative significance as head of production 

processes; 

2) to determine the specifics of logistic approach as the sphere of production and 

distribution company, its impact on the development of social processes and 

socio-economic institutions; 

3)the theory and methods of decision-making, occurring in the theory and practice 

of logistics 

4)model logistics system and to perform calculations for decision-making in 



 

 

activities on the effectiveness of promotion material flow; 

5)to give an understanding of the economic situation, laws, principles of 

development of production, to assess the existing problems both in terms of logistics, 

and the employee of the company or of society in General. 

various spheres; 

5)ration consumption of material resources; 

6)define the need in material resources; 

7) assess the economic efficiency of the methods of commercial logistics in 

entrepreneurial activity; 

8)increase the efficiency of the logistic approach in business. 

9)find and effectively use information sources and publications on the problems 

of improvement of management with respect to the logistic approach; 

10)apply knowledge of the basics of logistics in their professional and social 

activities 

IL3507 

 

International logistics 

3 credits / 5  ECTS 

Prerequisites: No 

2+1+0 

The purpose of the course is to form the student systematized knowledge of how the 

system streamlining the management of highly effective organizational systems or 

their parts, on the basis of the analysis and the essence of each of the logistics flow. 

Course objectives: to Provide in an accessible form the following scientific 

knowledge: 

on the basic problems of theory and methodology of logistics; 

the main principles and features of construction of logistics systems; 

determination of properties, strategic and tactical purposes of the application of key 

logistics concept. 

Minimum requirements to the content of the discipline: 

A student who has studied this course should have a holistic view of logistics as a 

unique branch of economy and human activity; 

student should know about the specifics of the formation of conditions for the 

integration and coordination of activity of the industrial, trade, storage, 

forwarding companies through the effective management of logistics. The course 

is designed for one semester and ends with an exam. 

IET 1-Specialization "Logistics in the economy" 

ML 3501 

 

Marketing logistics          The purpose of this discipline is formate systemative thinking to solve the 

problems of management in commercial and non-profits organization 

         The tasks of course is: 

theoretical preparation on bases of logistic management; 

formation of culture of management by the modern organization on the basis of her 

perception as systems of material, information and financial streams; 

studying of experience of logistic activity of the foreign and domestic organizations. 

As a result of discipline studying the student has to: 

to know logistics bases, it was able to apply logistic concepts, to know storage 

conditions of main types of goods, functions logistic the sisity; 

to be able to make out economic operations on receipt, movement and holiday of 

materials and goods, and also it is correct to choose the supplier, to define system 

of stocks necessary for the enterprise 

WL 3502 Warehouse logistics 

3 credits /      ECTS 
Requisites: no 

 

2+1+0 

         The purpose of teaching of a subject matter is studying of essence and the 

maintenance of this subsection of logistics as sciences, its functions, and also 

conceptual use in practical activities. 

Problems of discipline: 

- to estimate a place and a role of transport and warehouse systems in modern 

economy; 

- to examine the main concepts, tasks, the principles, indicators and the main 

categories; 

- to investigate types of vehicles and area of their preferable use; 

- to gain skills of the analysis of logistic systems, modeling of their components and 

communications between subjects of the market, and also an assessment of economic 

efficiency of use of the principles of logistics. 

Requirements to results of development of discipline: 

      Process of studying of discipline is directed on formation of the following 

competences: 

-  knowledge of basic values of world culture and readiness to rely on them in the 

personal and common cultural development  

-  knowledge and understanding of laws of development of the nature, society and 

thinking and ability to operate with this knowledge in professional activity  

ability to analyze and estimate historical events and processes  

-  ability it is logically right, with deep arguments and clearly to build oral and 

written language  

-  ability to find organizational and administrative decisions and readiness to bear 

for them responsibility  

-  ability to use normative legal documents in the activity  

-  ability to analyze socially significant problems and processes  



 

 

-  to own methods of the quantitative analysis and modeling, a theoretical and 

pilot study  

to own the main methods, ways and means of receiving, storage, information 

processing, skills of work with the computer as a control facility information  

ability to work with information in global computer networks and corporate 

information systems 

BL 3503 Bank logistics  
3 credits /      ECTS 

Requisites: no 

2+1+0 

The course purpose – formation at students of knowledge and professional skills on 

management of logistic business processes at a choice the company of strategy of the 

logistic banking directed on increase of competitiveness of the company, functioning 

in the market with the high competition. 

 The main objectives of a course are:  

-  development by students of the logistic principles at the organization of logistic 

banking;  

- ability to adapt logistics activity within strategy of "logistic banking"; 

 

- to know types and banking models; 

- the nobility of features of outsourcing in Kazakhstan and the reasons influencing 

it. 

- "to make or buy possession of decision-making methods"; 

- to form practical skills at the choice of the main contractor (provider) of logistic 

services on the basis of multicriteria approach; 

       - to be able to apply information technologies at a choice of logistic 

intermediaries; 

- possession of methods of an assessment of efficiency of banking on the basis of 

the principle of the general (total) expenses. 

EIOLS 
3504 

Export-import transactions in 
logistic systems. 

2 credits /      ECTS 

Requisites: no 
1+1+0 

The course purpose – on the basis of the analysis of modern approaches to the theory 
and practice to achieve comprehensive and deep understanding of essence, the nature 

and methodology of logistic systems of the enterprises as difficult systems and to 

learn to use the received knowledge for optimization of the stream export-import 
processes happening in these systems. 

Problems of a course: 

- studying of a conceptual framework of logistic systems; 

Results of training on discipline: students will be able to define 

necessary methods of research of the arisen problem; to define the most effective 

methods of application Export-import transactions in logistic systems; to develop 

distributive strategy at global level; to build global competitive strategy of 

multinational corporations. 

EG3506 Expertise of goods Goods examination — research by the specialist expert of any questions, which 

decision demands special knowledge of areas of science, equipment, economy, trade 

in different types of goods with the subsequent issue of the conclusion. 

Problems of a course: - to examine classification and the range of candy stores and 

flavoring goods; 

- their consumer value; 

- the factors forming quality of goods; 

- indicators of quality and defects of candy stores and flavoring goods; 

- conditions and periods of storage; 

- with questions of marking, packing and information on goods. 

As a result of discipline studying 

the expert has to: to have idea: 

- about modern ways and production technologies of candy stores and flavoring 

goods; 

- about the new directions of formation of their range; 

- about ways of increase of a nutrition value and quality of raw materials and 

finished goods; 

CB3508 Commercial business 

2 credits /      ECTS 
Requisites: no 

1+1+0 

The essence of the maintenance of discipline are commodity-money relations, trade 

and exchange transactions. 

The main content of a commercial enterprise for operations and transactions of 

purchase and sale, in other words - resale of goods and services. Field of commercial 

enterprise are trademarks and trade organizations. 

As a result of the course logistics, the student should be able to set the task 

of increasing the competitiveness of trade-based enterprise logistics management 
optimization of material flows and solve the most common of them, including: 

 

 

cargo transportation; 

cargo handling, to information systems supporting the movement of goods; 
 

IET 2 –   Specialization "Logistics in transport"  



 

 

CL 3501 

 

Коммерческая логистика 
3 кредита/      ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Раскрывается теоретическая концепция коммерческой логистики: 

понятие логистики и ее функциональные области, а также как 

возникает потребность в логистике.  

Даются ответы и на следующие вопросы: в каких аспектах 

рассматривается логистика, какие факторы оказывают влияние на 

коммерческую логистику, что учитывается при разработке ее 

модели, какие имеются критерии оценки коммерческой логистики, 

какие конфликты возникают при функционировании коммерческой 

логистики, какие существуют практические шаги реализации 

концепции и стратегии коммерческой логистики.  

В результате изучения курса логистики студент должен знать:  

 цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми 
оперирует логистика; 

 задачи логистики в области закупок, транспортировки, складирования и 
реализации, организация логистического сервиса, основные системы 

контроля состояния запасов, принцип построения информационных систем 

в логистике, современные технологии управления информационными 
потоками. 

 принимать решение по размещению складов; 

 решать задачи связанные с организацией товароснабжения и 

транспортировки грузов; 

 формулировать требования к транспорту, к системам хранения и 
складской обработки грузов, к информационным системам, 

обеспечивающим продвижение грузов; 

- принимать решения по запасам, по логистическому сервису, а также 

решать ряд других задач. 

S 3502 

 

Logistic of warehouse Discipline purpose: 

To give to the student a complex idea and modern bases of knowledge, 

skills and abilities according to the logic of emergence of transport and 

cargo systems, to structure of elements entering into them, their 

appointments, to mutual configuration, calculation of the key operational 

parameters. 

As a result of discipline development "Transport and cargo systems" the being 

trained have to: 

nobility: 

- objective logic of emergence of transport-cargo systems; 

- structure of transport and cargo systems both their internal and external 

interrelations; 

- possible options of transport and cargo systems. 

to be able: 

- to carry out layout decisions on structure of chosen technical means of transport 

and cargo systems for set general schemes of placement of objects of transport 

service; - to make decisions on a choice of structure and functions of transport and 

cargo systems for concrete types of freights. 

to own: 

- technique of a choice of technical means of transport and cargo systems; 

- configuration technique; 

- features of calculation of operational indicators of transport and cargo systems. 

Acquired competences: 

- it is capable to operate stocks of cargo owners of a distributive transport network 

TOITP 
3503 

 

The organization of intermodal transport  
objectives: 

1) to learn the basic principles of national and international transport 

systems, transportation and transit of foreign goods; 
2) learn the specifics of the transport work as an independent export 

business and as part of the foreign trade contract work; 
3) to understand the basic principles of Kazakhstan's accession to the 

World Trade Organization (WTO) in the sector of transport services; 

4) the intent of the basic terms, concepts and categories in the field of 
economics, organization and legal regulation of international trade and 

As a result, exploration and development of the discipline, students should 
be able to: 

1) to put into practice the theoretical knowledge in the field of foreign trade 

and traffic management; 
2) understand the principles of pricing in international transport and the 

formation of tariffs and freights; 
3) determine the transport costs on international sales contracts and the 

transportation component in the contract price of the goods; 

4) a contract for the carriage of cargo and to argue on these contracts; 
5) develop a supply chain for multimodal (intermodal) transport; 



 

 

transportation of goods; 
5) learn how to develop rational schemes of foreign trade cargo and know 

the basics of lawsuits, claims work on the international movement of 

goods. 

6) to understand the peculiarities of transport and forwarding services of 
foreign trade and transit cargo. 

FTS 3504 

 

Fundamentals of Transport Service Tasks: 

1) to study and development of new methods and forms of the 

organization of process of transportation of goods; 

2) to study technology and organization of transport process; 

3) to study economic indicators of evaluation of the work of transport; 

4) to study the straight lines, the mixed transport transportations of their 

advantages and shortcomings; 

5) to instill to the student ability to expect possible risks at the 

organization of transportation process, to reduce losses of material 

resources, to reduce the cost of transport expenses, competently to operate 

all process of merchandising. 

As a result of discipline studying the student have to know: 

1) current state of transport system and prospect of its development; 

2) technical, technological and economic characteristics of the vehicle and ways 
of delivery of freights; 

3) economic indicators of evaluation of the work of transport; 

4) the principles and methods of a choice of transport at implementation of 
commercial transactions; 

5) features of transportations of perishable freights different vehicles; 

6) main transportation documents and rules of calculations. 

should be able to: 

1)explore the market of transport services; 

2)to model and plan transportation in commercial activities; 

3)choose the economically justified the best shipping options, taking into account 

their peculiarities; 

4)to collect the contractual relationship the use of transport services. 

LSChM350

6 

 

Logistics of foreign trade operations 

3 credits /      ECTS 
Prerequisites: No 

2+1+0 

Purposes: 

1) train the participants on management skills, planning and organization 

of the major functional areas of logistics, i.e. transport, warehousing, sales 

and stocks; 

2) to teach the skills of system approach to the logistics system to cover 

all of the activities for moving, storage of materials within the firm and its 

distribution plans; 

3) provide knowledge necessary for the understanding of the problems of 

entrepreneurship in General, as well as accounting for the impact of the 

decisions taken in one field of logistics, the logistics system as a whole; 

4)to give knowledge to enable the heads and specialists of firms 

understand the pricing, market and financial aspects, in order to assess the 

impact of various activities on the effectiveness of promotion material 

flow; 

5)to give an understanding of the economic situation, laws, principles of 

development of production, to assess the existing problems both in terms 

of logistics, and the employee of the company or of society in General. 

 The student should be able to: 

1)provide theoretical and practical components of the knowledge of the discipline, 

its Outlook and educational and formative significance as head of production 

processes; 

2) to determine the specifics of logistic approach as the sphere of production and 

distribution company, its impact on the development of social processes and 

socio-economic institutions; 

3)the theory and methods of decision-making, occurring in the theory and practice 

of logistics 

4)model logistics system and to perform calculations for decision-making in 

various spheres; 

5)ration consumption of material resources; 

6)define the need in material resources; 

7) assess the economic efficiency of the methods of commercial logistics in 

entrepreneurial activity; 

8)increase the efficiency of the logistic approach in business. 

9)find and effectively use information sources and publications on the problems 

of improvement of management with respect to the logistic approach; 

10)apply knowledge of the basics of logistics in their professional and social 

activities 

PML3508 

 

Project Management in Logistics The aim of the course 

Analysis and development of the features of the influence of the external 

environment 

the project for its development and success, to use the received knowledge 

in practice. 

The proposed learning outcomes (knowledge, skills and knowledge) in 

accordance with the requirements of the Department: 

- to know the basics of project management, methodology of project analysis; 

- be able to reveal the factors of external and internal environment of the project, 

conduct 



 

 

assessment of the influence of selected factors on project outcomes, 

determine the risks of the project, to develop complex of actions on management 

of 

project risk; 

- to master the skills required to conduct project analysis, skills definitions and 

work with stakeholders of the project, the skills of use 

quantitative and qualitative methods of risk assessment project. 

Module 7. Logistics systems in international integrated companies. 

LMI 4401 Logistics management industry The purpose of the development of the discipline "Logistic management 

industry" is the study of patterns of development of firms and industries 

with different market structures to meet consumer demand and increase 
the efficiency of the economy. 

In the course of development of the discipline the student creates and 

demonstrates the following competencies: 

General professional: 
ready for analysis and organization of economic, economic and legal 

activities in training workshops and factories (PP-26). 

Special: 
understand the motivations of consumers and producers of economic 

goods, has a holistic view of the various types of market structures, is able to 

analyze the competitive environment sector (SC - 2); 

GLS 4402 Global logistics systems This course examines topics such as: Introduction to Operating Systems. 

The definition, purpose, structure and functions of operating systems. 

Classification of operating systems. Installing and configuring the 
operating system, booting. Empowering the user. Ensuring the viability of 

the system. Operating shell. Local and global network. Network operating 

system. The components of the network. The organization of the file 
server. Work on the network. Protection of information in the network. 

Installation of network operating systems. Global networks. Guides 

(Navigators). Global and local network technologies. Elements of system 

integration. Trends and prospects of the development of distributed 

operating environments. Software of the man-machine interface of 

multimedia and hypermedia, audio and touch support. 

As a result of the course, students learn the skills that enable them to 

manage, configure, install and configure the operating system, depending on the 

specific problems to be 

Module 9. Export-import operations in logistics systems. 

CL 4403 Customs logistics The concepts of logistics. History and background of logistics. Basic 

methodological principles of logistics. The concept of logistics: the 
principles, rules and functions. Streams in logistics: material flows, 

financial flows, information flows, service flows. Logistics operations, 

functions, systems, and their brief description. The basic logistics 
concepts and technologies: the essence of the concept, the main types and 

their brief description. Information technology in logistics. Information 

provision of logistic management. 

As a result of the course, the student should know and be able to: 

 
-formulate the goals, objectives and functions of the logistics industry, to 

develop a strategy for the development of logistics with the technology and 

organization of production, the external environment and the internal situation of 
the company; 

-an analysis of production logistics company and its external environment 

and quantify the various options for its development; 
-organize the development and management of the implementation of the 

strategy of production logistics, ensuring the company's competitiveness in the 

long term. 

IET 1-Specialization "Logistics in the economy" 

ILS 4501 
 

The integrated logistics systems  
3 credits /      ECTS 

Requisites: no 

2+1+0 

     The purpose of discipline is preparation of graduates for management 

of the integrated logistic processes; the organization or establishment, 

including establishments of higher education and scientific institutions, 

As a result of discipline studying the student has to: 

to have idea of distribution system, system of stocks, about application of bases of 

logistics in practice, making use of experience of the domestic and foreign 



 

 

and also their divisions; use of modern ways of an assessment of 

efficiency of administrative programs, tasks, actions 

organizations; 

to possess skills of development of transport schemes, to trace raw materials 

movements, to perform optimization of transport streams and the operational 

analysis on stockpile management, to keep account goods and many other things. 

LT 4502 

 

Trade logistics 

3 credits /      ECTS 
Requisites: no 

2+1+0 

       The purposes of development of discipline "Trade logistics" are: 

formation at students of knowledge and acquisition by students of 

professional skills in the sphere of optimization of trade and purchasing 

activity on the basis of use of modern methods and instruments of 

management in wholesale and retail trade. 

As a result of discipline development the student will be: 

Nobility: - theoretical bases of logistics and management of chains of deliveries, 

conceptual framework, principles and methodology of creation of logistic systems 

and chains of deliveries; 

- basic concepts, systems and technologies of logistics and management of chains 

of deliveries. 

To be able: - to put and solve problems of optimization of resources in logistic 

systems and chains of deliveries on macro - and microeconomic levels; 

- to choose organizational structure of management as logistics at the level of 

firm; 

- to apply information systems and technologies to support of adoption of logistic 

decisions in chains of deliveries. 

LOG 4503 
 

Oil and gas logistics 
3 credits /      ECTS 

Requisites: no 

2+1+0 

The purposes of studying of discipline is preparation of graduates for 

research work in the field of management of hi-tech and innovative 

production (at any stage of a production cycle) including, in the 

interdisciplinary areas connected with a choice of necessary methods of 

research, modifying existing and development of new methods 

proceeding from problems of concrete research 

As a result of discipline development the student will be: 

nobility: bases of the strategic analysis and planning; methods of creative search 

of decisions; methodology of process of decision-making; applied system 

analysis, technology of organizational consultation. 

to be able: to develop policy of competitiveness of firm; to make the 

administrative decisions connected with effective use of human, material and 

financial resources; to apply the above knowledge to creation of the competitive 

advantages of the organization or division. 

SL4504 

 

Service in logistics Logistics services - a set of intangible logistics operations to ensure 

maximum satisfaction of consumer demand in the management of 
material, financial and information flows the optimal (cost) way. 

Service - the service, the object of which is always the customer. The 

greatest value is the sales service, as it promotes the growth of sales. 

The learning outcomes for the discipline: Students will be able to determine 

the appropriate methods of investigation of the problem, identify the most 
effective methods, to develop distribution strategies on a global level, to build 

logistics networks of transnational corporations. 

IET 2 –   Specialization "Logistics in transport" 
 

TFS 4501 

 

Transport and cargo systems 

3 credits /      ECTS 
Requisites: no 

2+1+0 

Discipline purpose: 

To give to the student a complex idea and modern bases of knowledge, 

skills and abilities according to the logic of emergence of transport and 

cargo systems, to structure of elements entering into them, their 

appointments, to mutual configuration, calculation of the key operational 

parameters. 

As a result of discipline development "Transport and cargo systems" the being 

trained have to: 

nobility: 

- objective logic of emergence of transport-cargo systems; 

- structure of transport and cargo systems both their internal and external 

interrelations; 

- possible options of transport and cargo systems. 

to be able: 

- to carry out layout decisions on structure of chosen technical means of transport 

and cargo systems for set general schemes of placement of objects of transport 

service; - to make decisions on a choice of structure and functions of transport and 

cargo systems for concrete types of freights. 



 

 

to own: 

- technique of a choice of technical means of transport and cargo systems; 

- configuration technique; 

- features of calculation of operational indicators of transport and cargo systems. 

Acquired competences: 

- it is capable to operate stocks of cargo owners of a distributive transport network 

BPTS 4502 
 

Business planning of transport systems 
3 credits /      ECTS 

Requisites: no 

2+1+0 

The purpose of studying of a course is receiving by students of 

idea of the content of business planning as scientific discipline, their 

acquaintance with the main concepts, the principles, methodology, 

techniques of planning and the business analysis in transport systems.  

The course provides systematization, fixing and expansion of theoretical 

and practical knowledge of problems of planning of transport systems.  

Problems of discipline: mastering by knowledge of the theory 

of planning of business; acquaintance to the normative documents 

regulating economic practice; skills to plan business; to draw independent 

conclusions, to prepare offers, forecasts and plans. 

Upon completion of this course the student will be: 

- to have idea that such the business plan and what its purposes; 

- to know contents of all sections of the business plan; 

- to be able to make the business plan for transport systems; 

- to be able to analyse the business plan and to organize its presentation. 

OM4503 
 

Operating (production) management The main objective of a course – to acquaint students with basic 

concepts and the methods applied by the leading leading companies in 

production and obsluzhivayushchiy spheres to ensuring efficiency of 

business activities.  

Problems of studying of a course: 

1) to receive the knowledge necessary for the solution of tasks, 

arising in production and service activity of the enterprises at a choice of 

rational versions of the organizational and planned decisions providing 

increase of economic efficiency of production; 

 

1) to predict strategy of development of the organization, efficiency and 

competitiveness of products, to study and estimate the external and internal 

factors influencing competitiveness; 

2) to analyze situations, to predict, economically to estimate and make 

competitive, strategic, administrative decisions in the conditions of uncertainty; 

 

LIITC4504 

 

Logistics infrastructure of international 

transport corridors 

3 credits /      ECTS 
Prerequisites: No 

2+1+0 

Course purposes: to give to listeners necessary knowledge in 

the field of the state transport policy on formation of system 

national and the international transport corridors (ITC), to 

development of transport and logistic infrastructure and 

introduction of innovative logistic technologies for ensuring 

effective management with system freight and merchandising, 

increase of efficiency of foreign trade, development of export of 

transport services and realization of transit potential, as component 

of a national product of Russia, for adoption of reasonable and 

effective decisions in their practical activities.  

Main objective of the course is to achieve the following learning outcomes: 

     

 

Formed competences. 

On the end of studying of the course "International Transport Corridors" student 

have to be created:  

- ability to analyze and estimate historical events and processes, to possess ability 

to take an active civic stand 

- possession of culture of thinking, ability to perception.  

- to summarize available information, to form prospect vision, to reveal 

interdependence and influences; 

- to carry out the strategic analysis of tendencies of development in the 

organization and external environment; 

- to study problems and tendencies, to analyze their priority, to develop the 

decisions anticipating negative impact of factors of the external and internal 

environment; 

 - to provide communication communications on horizontal and vertical levels, 

and also with other organizations and structures; 

- to estimate results and continuously to work over improvement of efficiency of 



 

 

activity. 

 

 

 



 

 

 

 

Specialty 5B051100 Marketing  

Discipline code name of discipline, the number of 

credits, prerequisites, 

distribution of occupations, 

goal, objectives, an outline of the module (course) learning outcomes 

(knowledge, skills) 

1 2 3 4 

HK1101 

 

History of Kazakhstan  

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: None 

1+1 +0 

Module purpose: to history of state and law of the Republic of 

Kazakhstan it is directed on studying of process of origin, formation and 
state and right development. Conclusions and judgments of this science 

are based on the analysis of the exact facts and really taken place events 

of state and legal life of Kazakhstan. The place and role of science of the 
state and the right of Kazakhstan among other sciences are defined by 

that it represents realization of historical approach of research of the state 

and legal phenomena from the moment of their emergence till today.  

Knowledge:  the different parties of activity of the Kazakh horde are available 

in official documents, in various written sources of foreign and local observers, 
in works of national creativity.  During edge colonization by the Russian Empire 

there were the numerous works of different character describing with different 

degree of reliability and objectivity a political system and legal relations in the 
region.   

POK(R)L 

1102 

Professionally-Oriented Kazakh 

(Russian) language 

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: none 

0+2 +1 

Module purpose: expansion of a basic word stock of common words and 

phrases, 

mastering by grammatical forms and designs at the level of their use in 

speech. Mastering by a basic word and terminological stock in the 

specialty. Creation of various types of speech activity: conversation, 

description, informing. Grammatical forms and designs in 

communicative, functional aspects. Reproduction adapted and a 

producing simple pragmatical texts, dialogical and monological, in an 

oral and written form, on the subjects actual for social and professional 

spheres, on different types of speech activity: speaking, audition, reading, 

letter. 

Knowledge: development of educational and professional speech:  a)  

development of skills of reading, hearing, literature making an abstract in the 

specialty;  b)  different drawing up the scientific and educational texts close to 

texts of textbooks and lectures, dialogues and monologues on educational and 

professional subjects 

Ability to develop scientific and professional speech: the active, generalized, 

volume formation of skills and abilities in the field of scientific and professional 

speech. 

POFL1103 Professionally Oriented Foreign 

Language  

3 Credits / 5ECTS 

Prerequisites: none 

0 +2 +1 

Module purpose: phonetic, spelling, lexical, grammatical norms of a 

studied foreign language. Phonetics: pronunciation and rhythmic-

intonational 

features of a foreign language, reception and reproduction of sound 

system of speech. Spelling: sound alphabetic system of language, basic 

spelling rules. Lexicon: word-formation models; basic word stock of 

2500 units of basic language, and also the terms corresponding to a 

profile of specialty; Lexicon differentiation on scopes of application. 

Knowledge: the main parts of speech – a noun, an adjective, an adverb, a verb, 

an article, a pronoun, a pretext;  structure of a simple and compound sentence;  

main models of word formation.  Reading:  formation of skills of fact-finding, 

search, studying and viewing reading.  Speaking:  skills of dialogical and 

monological speech within studied subjects.  Letter:  development of skills of a 

consecutive statement of thoughts, reasonings, and also information when 

writing compositions and letters of personal and business character.  

Ability to translate texts in the specialty from a foreign language on native 

according to language norms. Audition: perception aurally messages of 

household, information and professional character 

3.1  Natural Sciences  ( STEM) module 

ME 1301 Mathematics in Economics 

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: No 

2 +1 +0 

The purpose of teaching mathematics in high school for 

students of economics - to familiarize students with the fundamentals of 

mathematical tools needed to solve theoretical and practical problems of 

the economy, give the students the ability to self-study textbooks on 

mathematics and its applications, to develop a logical and algorithmic 

As a result of the discipline the student must: 

to know: the place and role of mathematics in the modern world, world culture 

and history; 

mathematical symbols to express the quantitative and qualitative relationships 

between the elements of mathematical models; 



 

 

thinking, raise the overall level of mathematical culture , to develop the 

skills of applied mathematical research questions and the ability to 

translate the economic problem in the language of mathematics. 

The purpose of the discipline is to develop mathematical 

knowledge, skills and abilities that implement one of the main ideas of 

Bachelor of Management, the idea of mathematical modeling of the 

economic process with the purpose of its investigation and management. 

be able to: use the basic concepts and methods of analytic geometry, linear 

algebra, calculus and probability theory in mathematical modeling of 

organizational and administrative tasks and business processes in the field of 

professional activity; 

possess: the basics techniques of mathematical models of linear economic 

process skills to use the machine in linear algebra, mathematical analysis and 

probability theory to the study of economic-mathematical models of 

governance. 

 

 

 

3.2  Basic vocational modules 

Module 1. Introduction to Economics 

PE 1402 Principles of Economics 

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: None 

2+1 +0 

aim of the course - to teach students to understand all the intricacies of 

modern economic life, to get a correct understanding of the deep essence 

of the observed 

socio-economicphenomena. 

In The course content includes the study of all the processes that form 

the reproductive cycle of modern economic relations 

- the possession of the primary economic analysis skills 

- ability to analyze processes, situations, events and issues in the modern 

economy 

HED 1403 History of Economic Doctrines 

2 cr / 3 ECTS 

Prerequisites: None 

1+1 +0 

The aim of the course  to develop isthe scientific outlook among 

students, future professionals of the economic sphere, nurturing new 

economic thinking and culture, the ability to identify the real 

contradictions of the process of learning and finding ways to resolve 

them. 

problem of discipline - to familiarize students with the contents of 

Economic Thought at various stages, historically followed one another 

socio-economic systems to improve knowledge of political economy 

(economic theory.) 

 

- possession of the primary economic analysis skills 

- ability to analyze processes, situations, events and issues in the modern 

economy 

-to navigate the economic life of the community, to enjoy the various methods 

of economic analysis, independently analyze facts and draw correct conclusions.  

- skills: the concepts of economic schools, the economic situation in the market, 

the trend of economic development in modern conditions. 

 

IІ semestr 

3.2  Basic vocational modules 

Module 1. Introduction to Economics 

Mic 1401 Microeconomics 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: Principles of Economics, 

History of Economic Thought 

 

1 +1 +0 

The main purpose of microeconomics is to get the students the 

knowledge necessary for understanding the functioning of the 

economy at the level of households, firms, industries, and analysis 

of the impact of government policy. 

discipline problems - mastering the students theoretical 

knowledge and ability to apply them to practical problems in the 

economy. 

- Understanding the patterns of economic development, the basic principles of 

the organization of modern economic life at the micro level  

-the possession of the primary economic analysis skills, the ability to analyze 

the processes of the situation , the phenomena and problems in today's economy. 

Module 2. Management and Marketing 

Men 1404 Management 

3 Credits /5 ECTS 

aim of the course - to disclose soderanie management , forms the 

body of knowledge on the management. 

- The ability to use the basic provisions of the various schools of management in 

professional activities 



 

 

Prerequisites: Principles of Economics, 

History of Economic Thought 

2 +1 +0 

objective of the course - to develop specific skills of the various 

types of management, analysis and design of control systems. 

-will have the knowledge and understanding of the implementation of the 

marketing management of the enterprise, including the planning, organization, 

motivation and control of industrial, commercial and financial processes;   

Mar 1405 Marketing 

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Principles of Economics, 

History of Economic Thought 

2 +1 +0 

discipline studies the modern concepts and marketing activities of 

the company in the face of increasing competition, defines the 

scope of professional liability marketer. Is the mechanism of goal 

setting and implementation of marketing with the use of marketing 

techniques and tools to provide long-term goals of the company. 

Particular attention is paid to making marketing decisions relating 

to segmentation, positioning, promotion, product performance 

management and price range. 

Objective of the course - the study of the theoretical foundations 

of marketing and acquisition categories, concepts, practical skills 

in the use of the elements and principles of marketing in the 

company's businesses and operations. 

 

- will have the knowledge and understanding of determining the effectiveness of 

marketing planning and controlling of the enterprise, as well as the economic 

evaluation of marketing decisions. 

- be able to: produce, select, process and analyze market research data, 

presenting the results of research and analysis to the professional and popular 

audiences  

-to own: the ability to use techniques of marketing research in practice, skills, 

information on marketing topics from different types of sources, including the 

Internet and foreign literature. 

 

 

GB 1406 Government and Business 

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Principles of Economics, 

History of Economic Thought 

2 +1 +0 

The main purpose of teachingcourse theis to graduate possessed 

sufficient knowledge on the state of relations with business and on 

this basis could choose the most effective methods and problem-

solving tools to improve these relations. 

nature and complexity of these problems are largely dependent on 

the direction of economic policy at the given period and the 

definition of the methods of its implementation in a mixed 

economy. 

 

- The ability to use the basic provisions of the various schools of management in 

professional work 

-to know: 

- The role of government in solving the problems of economic growth and the 

development of civil society 

- Terms of business development in various sectors of the economy 

- Laws of the Republic of Kazakhstan regulating administrative and 

organizational basis for the development of entrepreneurship, small and 

medium-sized businesses 

- Criteria for the management 

- the legal basis for state business and its role in the market economy. 

Module 9. Marketing - Management 

Pr 1407 Pricing 

 3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Principles of Economics, 

History of Economic Thought 

2 +1 +0 

The main purpose of teaching is to develop knowledge of the 

principles and approaches of pricing, the ability to use business 

management methods and tools to ensure its pricing effective 

functioning. 

objectives of the course are: 

- the formation of a clear idea on pricing as an integral part of 

developing market relations in Russia 

-the generation of knowledge on key problems of market pricing 

such as alternative methods for the determination of prices for 

different types of pricing strategy, especially education regulated 

and free prices; pricing characteristics on becoming the market and 

in the market system 

-the development of practical skills in the use of legal materials in 

the design of prices. 

- Know the tactics and strategies of competition  

-to master the ability to independently acquire and use new knowledge and skills 

in the field of marketing pricing, the pricing methodology and practical skills to 

develop a pricing strategy and tactical pricing decisions allowing for the 

domestic market and the specific situation 



 

 

 

BO 1408 Business Organization 

 3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Principles of Economics, 

History of Economic Thought 

2 +1 +0 

aim of the course - to help students systemic, holistic view of 

Technology business organization, the development of theoretical 

and practical knowledge required to start a business in the modern 

economy, and the acquisition of practical skills in the use of this 

knowledge. 

CourseObjectives: 

- To study the legal framework of business organization 

-to understand the features of the different legal forms of business 

organization 

-to understand conditions, principles and steps of creating their 

own business 

- to understand the importance and role of entrepreneurial ideas in 

the creation of business 

-to reveal the structure and content of the resource supply business 

-to know: the content of the main problems related to ensuring the 

competitiveness of the national, regional and international level  

- the principles of acceptance and implementation of economic and management 

decisions in the field of  

business;-modernforms and methods organization of business, modern 

management techniques in the field of 

business;-knowlegislation business in Kazakhstan 

- be able to: identify the economic problems in the analysis of specific situations 

in the business to offer their solutions and evaluate the expected  

results;-organizeand synthesize information, 

and use the main- special methods of economic analysis; 

- to develop and validate the forms of effective business decisions;  

 

2 Course/ 3  semester 

2.Social-Сommunicative module 

PIC 2201 Psychology Interpersonal 

Communication 

2 cr / 3 ECTS 

Prerequisites: None 

1+1 +0 

Module purpose: interpersonal communication — this informal 

interaction which happens in private or in small groups. In the 

course of interpersonal communication we talk, we listen, we 

answer, we share the feelings and we form the relations. 

Knowledge and ability: the analysis of interpersonal communication — is the 

analysis of under what conditions and by means of what means of 

representation, idea, knowledge, mood, i.e. subjective experience of one subject 

can be moved and is more or less precisely interpreted by another. Identification 

and the description of various preconditions and conditions successful (or, on 

the contrary, unsuccessful, complicated) communications becomes a research 

problem thereby. 

TAPS 2202 Theoretical and Applied Political 

Science  

2 cr / 3 ECTS 

Prerequisites: None 

1+1 +0 

 

Module purpose: to study essence of policy, its nature, value of 
policy for the personality and society, between classes, the nations 

and the states; between the personality, society and state. The 

theoretical political science reveals and investigates a number of 
regularities: 

a) regularities of emergence, functioning and development of 

political interests of social subjects, their interactions with 
economic and other social interests; 

b)  regularities of emergence, functioning and change of character 

and maintenance of the political power and state;  
c) regularities of functioning and development of political activity, 

political relations, political processes; 

d) ways of knowledge of the political 
the phenomena, a ratio in them rational (conscious) and 

proportional (unconscious). 

Knowledge and ability: private political problems to analyze developing in 
society at this concrete moment a political situation, promotes the constructive 

solution of actual practical problems of political life of society, develops and 

offers a practical advice and recommendations to participants of political events 
in the solution of the current political problems and the conflicts. 

The scientific analysis and development of practical recommendations are 

carried out by applied political science in spheres: 
- regulations of political conflicts and achievement of necessary social 

consensus (consent); 

- organizations and carrying out the electoral companies; 
- formations of public opinion and use of mass media. 

EPSS 2203 Ethics of personal and social success 

2 cr / 3 ECTS 

Prerequisites: None 

1+1 +0 

 

Module purpose: individual success in social space. And the 

modest makeweight "in social space" assumes that problems of 
success and success won't be and can't be considered separately 

from other plots of social ethics connected with concepts of justice, 

freedom, public safety, economic efficiency, etc. 

Knowledge and ability: to create public system where situations of experience 

of success will be most available to everyone and where successes of individuals 
and groups will directly promote general welfare. 



 

 

CR 2204 Culture and Religion  

2 cr / 3 ECTS 

Prerequisites: None 

1+1 + 0 

Module purpose: achievement in the analysis of religion of such 
sciences as history, sociology, psychology, philosophy, philology, 

anthropology, etc. 

Knowledge and ability: to choose that area for researches, which to you more 
to liking – from rituals of the African tribes to problems of modern society. 

Everything depends on your personal preferences at observance of one condition 

– the religion has to be the main subject of your interest. 

GAS 2205 General and Applied Sociology 

2 cr / 3 ECTS 

Prerequisites: None 

1+1 +0 

 

Module purpose: studying of the main stages of formation and 

sociology development (background and social and philosophical 

preconditions). Sociology history: classical and modern 

sociological theories. Society, social institutes and interactions. 

Social groups and communities. 

Knowledge: global problems of social life and universal values.  Theories of the 

average level (sociology of communications, education sociology, youth 

sociology, economic sociology, religion sociology, etc.).  Social conflicts and 

logic of their permission.  Methodology and methods of sociological research.  

Ability to develop programs of sociological research. Methods of collecting 

sociological information. Analysis and equipment of processing of empirical 

sociological researches. 

HS 2206 Human safety 

2 cr / 3 ECTS 

Prerequisites: None 

1+1 +0 

Module purpose: studying of legislative and legal acts in the field 

of health and safety. Tasks, the principles of construction and civil 

defense (CD) functioning in RK. Classification of dangerous and 

harmful factors. Radiation hazard. Protection against ionizing 
radiation. Chemical danger. Devices of radiation and chemical 

survey, radiation control. Current state of a technosphere and 

technospherical safety. 

Knowledge: protection of the person and habitat against harmful and dangerous 

factors of a natural and technogenic origin.  Classification of emergency 

situations of various character.  Stability of functioning of objects of economy in 

emergency situations.  Possession of the basic principles and ways of protection 
of the population in emergency situations peace and a wartime.  Rendering the 

pre-medical help at emergency situations.  Organization of events on population 

evacuation.  Protection against weapons of mass destruction.  Organizational 
and practical security measures at earthquakes.  Protection of the population at 

natural disasters, fires, accidents and explosions on production objects.  

Ability to use bases of an organization and carrying out a wrecking. Emergency 
situations of social character. Psychological aspects of emergency situations. 

ESD 2207 Environment and Sustainable 

Development 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: None 

1+1 +0 

Module purpose: studying a place and ecology roles in the 

solution of modern economic and political problems. 

Autekologiya: ecological factors, optimum and minimum zones. 

Demekologiya: characteristics of population, fluctuation and 

regulation of number of population. Sinekologiya: interaction 

types in communities, trophic structure of community and 

ecological pyramids. Functions of ecosystems: power exchange 

and circulation of substances, integrity and stability of ecosystems, 

ecological suktsessiya. 

Knowledge: concepts about a biocenosis, a biogeocenosis, an ecosystem. Types 

of land and water ecosystems. The doctrine about the biosphere and a 

noosphere. Live substance of the biosphere and its function. 

Ability to use natural resources and rational environmental management. 

Conservation and environmental problems of the present. Ecodevelopment 

problems. 

KL 2208 Kazakhstan law  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: None 

1+1 +0 

 

Module purpose: studying of the main concepts and category of 
the state and right. Legal relations. Lawful behaviour and offense. 

Legal responsibility. Bases of a constitutional law of the Republic 

of Kazakhstan. Bases of administrative law of the Republic of 
Kazakhstan. Bases of civil law of the Republic of Kazakhstan. 

Bases of a family law of the Republic of Kazakhstan. Bases of the 

organization and activity of law enforcement agencies. 

Knowledge: basic financial rights of the Republic of Kazakhstan.  Bases of the 
tax right of the Republic of Kazakhstan.  Bases of the labour law of the Republic 

of Kazakhstan.  Bases of criminal law of the Republic of Kazakhstan.  Bases of 

the ecological right of the Republic of Kazakhstan.  
Ability to own the basic land rights of the Republic of Kazakhstan. Criminal 

procedure bases and civil procedural rights. International rights bases. 

FET 2209 Foundations of Economic Theory 2 cr / 3 

ECTS 

Prerequisites: None 

1+1 +0 

Module purpose: studying of a role of the economic theory in 

society development. Main problems of economy. Economic 

categories and laws, specific methods of studying of economic 

processes. Relations of property and types of economic systems. 

Knowledge:  laws of formation of the market and specifics of their formation in 

the post-socialist countries;  main categories and market laws, principles of 

individual reproduction;  specifics of formation of expenses and their types;  

features of the market of factors of production, their prices and income.  

Ability to use interrelation of problems of economy on micro and macrolevel, 

fundamental laws of functioning 



 

 

3.2  Basic vocational modules 

Module 1. Introduction to Economics 

Mac 2401 Macroeconomics 

2 cr / 3 ECTS 

Prerequisites: Microeconomics , 

Principles of Economics 

1 +1 +0 

aim of the course - provides an understanding of the internal 

device and of the functioning of the modern economy as a single, 

integrated and dynamically changing system.  

Objectives of the course - to give students a deeper understanding 

of the macro-economic processes, such as economic growth, 

employment, inflation, currency exchange rate, balance of 

payments, external debt, and other ways to control and to achieve 

the desired results of the public. 

- Understanding the patterns of economic development, the basic principles of 

the organization of modern economic life at the macro level  

-the possession of the primary economic analysis skills, the ability to analyze 

processes, situations, events and issues in the modern economy. 

Module 3. Finance and credit 

Fin 2402 Finance 

3 Credits / ECTS 

Prerequisites: Principles of Economics, 

History of Economic Thought 

2 +1 +0 

purpose of mastering the discipline is to develop students a solid 

knowledge of the concept and features of the financial system, 

introduction to the theory and organization of public finance, 

finance enterprises of different ownership forms, as well as with 

thecharacteristics of financial markets. 

 

- especially the organization of corporate finance different forms of ownership 

and management, be able to assess the financial position of the Corporation, to 

develop financial plans and projections, and have the skills to make the right 

financial decisions in the post-crisis period, the economy in various fields of 

operation of corporations. 

Module 4. Accounting and Audit 

Ac 2404 Accounting 

2 cr / 3 ECTS 

Prerequisites: Marketing, History of 

Economic Thought 

1 +1 + 0 

goals of discipline are the acquisition of theoretical knowledge 

and practical skills audit of business entities as independent control 

of proper organization of accounting, organization and functioning 

of the internal control system. 

Discipline objectives: 

- the study of the organization and methodology of accounting 

- the study of regulatory accounting 

- introduction to International accounting system 

- introduction to the organization's management system, the rights 

and duties of the Chief Accountant 

- the study of accounting policies on various aspects of accounting 

- the study of accounting for non-current assets  

- to be able to diagnose, predict and manage the funds 

- to analyze the process of financial management of enterprises and business 

organizations, 

- to form the optimum ratio of financial resources and sources of formation and 

distribution. 

Module 5. Quantitative assessment of the economy 

Sta 2406 

Statistics 

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Management 

2 +1 +0 

The aim of the course - the understanding of statistical 

methodology: general principles, methods of collection, 

processing, 

monitoring, analysis, forecasting, statistical information for 

decision-making atlevel 

the enterpriseand at the level of state, regional management 

 

- Understand and be able to analyze in general terms the basic economic and 

programs in the Republic of Kazakhstan and abroad  

-to know and comply with the requirements of modern law 

-navigate the the world, in the socio-economic processes in Kazakhstan and 

beyond 

Module 6. Analytical Marketing System 

MR 2407 Marketing Research   

  3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Management 

aim of the course is to provide students with the necessary 

knowledge and practical skills in the field of marketing research. 

This course covers the basic questions of the organization and 

- The ability to summarize and critically evaluate the results obtained by 

domestic and foreign researchers  

-to identify and formulate relevant scientific issues for the Study of the main 



 

 

2 +1 +0  conduct of market research: the definition of goals and objectives 

of the research, the development of the study plan, the content of 

the main stages of the study.  

Emphasis is on getting the students practical skills in organizing 

and conducting market research and analysis obtained during the 

study of information. 

directions of the types of technology market research 

- to own methods of research on domestic and foreign markets, the principles 

and tools of marketing information and analysis of the enterprise in whole.  

  

Module 7. Theory and Practice of Marketing Communications 

MC 2408 Marketing Communications 

    3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Management 

 

2 +1 +0 

purpose of discipline - the development of the students the basic 

theory and practice of forming a complex of marketing 

communications. 

Discipline objectives: to 

● study the content and structure of the process of 

marketing communications, 

● characteristic of the media in marketing 
communications. 

- the ability to develop and analyze the process of marketing communication  

- to make an assessment of their effectiveness, to plan and budget of 

communications  

-must possess the following competencies: know the basic principles of the 

development of the communication policy of the enterprise 

-  

3.4. Interdisciplinary module 

BL 2601 Business law 

2 Credits /3 ECTS 

Prerequisites: 

 

1+1+0 

is a discipline - is targeting students - Lawyers for the system, a 

comprehensive analysis of that discipline, Russian legislation 

regulating business activities, as well as the formation of the 

correct application of the basic skills of legal concepts and 

institutions of business law in practice. 

Discipline objectives: 

- introduction to the basics concepts of the state in the field of 

small and medium-sized businesses, forms and methods of its 

implementation, the content and organization of business, concept, 

system, business law and the content of its main sections 

-creation of knowledge, the basic categories and concepts of 

business law and the basic provisions of the current federal 

legislation in the field of business 

-legally competent to qualify the facts and circumstances 

-to develop the legal documents character, give qualified legal 

opinions and advice 

-to take legal decisions and take other legal actions in strict 

accordance with the law 

-the development of students' skills with regulations. 

 

know: 

● basic legal documents and be able to correctly and fully reflect the results 
of professional activities in legal and other documents, 

● the conditions and procedure for the exercise of professional activities on 
the basis of a developed sense of justice, legal thinking and legal culture of  

● the social importance of their future profession, have a sufficient level of 

professional legal issues; 

able to: 

● perform professional activities on the basis of a developed sense of justice, 

legal thinking and legal culture implement preventing crime, identify and 

remove the causes and conditions that contribute to their occurrence; 

Possess: 

● hold a sufficient level of professional legal consciousness  

● technique applying regulations and methods of preparation of legal 

documentation in their professional  

 

L 2602 Logic 

2 Credits /3 ECTS 

Prerequisites: 

 

1+1+0 

Academic discipline "Logic" is designed to help students prepare 

to master the information they studied in a variety of academic 

disciplines. It should contribute to: 

● student mastery of logical skills (procedural function) 

● student mastery of knowledge on the basic problems of 

  know the classical principles (laws) of formal logic, and give definitions to 

distinguish the forms of thinking: concept, judgment, reasoning, to know the 

main types of reasoning, be aware of the non-classical logics and to be able to 

give examples of some of the them.  

  be able to analyze the logical structure of judgment and record the result of this 

analysis in the form of the language or the zero order to be able to determine the 



 

 

modern formal logic, have methodological significance 
(methodological function); 

● forming a student of modern scientific understanding of the 

logical method of learning (ideological function) 

● to introduce students to an important part of human culture, 

which is a modern logic (culturologic function). 

 

truth value of a complex judgment on the truth value of its constituent simple 

judgments, be able to determine whether inference; 

IE 2603 Innovative entrepreneurship(by 

industry) 

2 Credits /3 ECTS 

Prerequisites:  

The purpose of discipline is to develop in students the necessary 

skills and competencies to succeed in the field of entrepreneurship 

in the industrial sector, the implementation of innovation in market 

conditions, management of risky investments in the production of 

goods. 

 

As a result of the development of the discipline the student must 

know: current trends and variations of economic development; 

be able to: assess the economic situation of the economic entity in the market 

and choose the strategy and tactics of innovative behavior, which allows to 

obtain and maintain a competitive advantage. 

IPL 2604 Intellectual property law  

2 Credits /3 ECTS 

Prerequisites: 

 

1+1+0 

objectives of this course is to develop in students under federal 

law and other legal acts, international treaties, judicial and 

administrative practice ideas about intellectual rights of a citizen or 

a legal entity to the results of intellectual activity and means of 

individualization of a legal person, business , differentiation of 

products, works or services (commercial name, trademark, service 

mark, etc.) to familiarize with the kinds of objects of intellectual 

property rights, the development of rules governing the particular 

responsibility for their violation. 

- To be able to reveal features of the invention, utility model, industrial design, 

and other objects of intellectual property rights, to explain the differences 

between the objects and the objects of copyright patent law, to formulate 

particular deals with exclusive rights to these and other objects under 

consideration. 

GE 2605 Global economy 

2 Credits /3 ECTS 

Prerequisites: 

 

1+1+0 

The purpose of discipline is to develop students' understanding of 

the development of the world economic system as a set of 

interacting institutions under the influence of endogenous and 

exogenous factors. The subject of the discipline "World economy" 

are those areas and forms of international economic relations, such 

as international trade, international specialization of production, 

exchange and financial and credit relations between countries, the 

activities of international economic organizations in addressing 

global economic challenges. Much attention is paid to the state of 

world markets, we study the main characteristics of subsystems 

and individual countries in the structure of the world economy. 

 

- Know the basic trends of the modern world economy; 

- An understanding of the forms of expression of the economic laws in the world 

economy; 

- Be aware of the activities of transnational corporations, international economic 

organizations; 

- Navigate the global monetary and financial system, monetary and financial 

relations; 

- To represent the role and place of the Russian economy in the world economy; 

- Know and be able to apply the results of the latest research and publications in 

leading journals devoted to the development of the world economy. 

IV semester 

1.State required module 

PSK2104 The philosophy of scientific knowledge  

the loan 2/3 ECTS 

Prerequisites: None 

1+1 +0 

Module purpose: to study science philosophy, as a culture 

phenomenon. Philosophy, its subject and functions. Philosophy in 

a cultural and historical context. Historical types of philosophizing 

in a culture context Old Indian philosophy as a phenomenon of 

east culture. Ancient Chinese philosophy during blossoming of the 

Chinese culture. Philosophy in ancient art. 

Knowledge: philosophy phenomenon in medieval culture.  Arab-Muslim 

philosophy in a context of Islamic culture a philosophy and religion 

Phenomenon in the West European medieval culture.  Philosophy in culture of 

the Renaissance and the Reformation.  The West European philosophy in culture 

of New Time.  

Russian philosophy as 



 

 

phenomenon of the Russian culture of H1H – XX century of century. 

Philosophy phenomenon in the Kazakh culture 

 

3.1  Natural Sciences  ( STEM) module 

ITPP 2301 Information technology for 

professional purposes 

3 Credits / ECTS 

Prerequisites: No 

1+0 +2 

The purpose of the course - to form the students' 

knowledge and skills in the field of information technology 

necessary for professional work. 

The main objectives of the course: To give an idea of the 

role of information technology in the modern world, to  lay skills 

of  the rules of safety and hygiene at work on a PC, to show the 

range of tools and methods for collecting, processing and 

transmission of data to obtain information of a new quality; 

impart skills to work with modern software, services and 

information resources needs of professional activity; introduce the 

features of professional communication using modern means of 

communication. 

know: the role of electronic communication in professional activities, the 

procedure for adding or editing information in the automation system; 

To be able to: use software solutions for professional tasks, using the 

services and information resources of the Internet in professional activities; 

using modern techniques for administration, data processing equipment; 

To possess:     the techniques and methods of preparation text, tabular 

and graphic material, methods of registration illustrations, methods of visual 

display of the results. 

 

3.2  Basic vocational modules 

Module 3. Finance and credit 

TT 2403 Taxes and Taxation 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: History of Economic 

Thought, Finance 

2 +1 +0 

purpose ofdiscipline:to give students a basic theoretical 

knowledge in the field of taxes and taxation needed to understand 

the trends of the modern tax system in Kazakhstan, topical issues 

of taxes of Kazakhstan, as well as to develop practical skills in the 

calculation of taxes and charges levied in Kazakhstan. 

Discipline objectives: 

- to establish a system of students' knowledge in the field of 

general theory of taxation 

-to justify the general trends in the development of the tax system 

and tax policy direction of Kazakhstan 

-to teach students to calculate tax payments. 

- Know the basics of the modern theory of taxes and tax laws of the 

development of the tax system in Kazakhstan, the main directions of tax policy 

of Kazakhstan rights and obligations of taxpayers tax 

authorities;-liabilityof taxpayers for tax violations 

-the mechanism of calculation, collection and payment currently in taxes and 

fees in Kazakhstan. 

 

Module 4. Accounting and Audit 

Aud 2405 Audit 

2 credits / 3ECTS 

Prerequisites: Marketing, Accounting 

2+1 +0 

objectivesthe development of the arediscipline:to teach students 

the basic concepts of the audit, the theoretical basis of audit, 

general technology audits , the relationship of accounting and 

auditing. 

Discipline objectives: 

- to consider the difference between audit from other forms of 

- The acquisition of knowledge, understanding, and analytical skills / abilities 

contributing 

furtherto occupy the post of manager in the organization, namely, plan, 

implement and 

monitor the activities of the organization 

- to know the nature and content of the auditor in the preparation, execution and 



 

 

control 

- to answer questions of the organization of auditing, the audit 

- the development of audit methodology; 

- skills audit. 

 

registration of the audit of financial and economic activity  the 

ofindustrial enterprises of different organizational forms, required by law 

-to know what entities are subject to statutory audit 

-to know what types of services can be provided by the auditor (audit firm) 

3 Course / 5   semestr 

3.2  Basic vocational modules 

Module 5. Quantitative assessment of the economy 

Eco 3401 

Econometrics  

2 credits / 3ECTS 

Prerequisites: Statistics, Audit 

1 +0 +1 

Course objective - to provide training of highly qualified 

specialists capable of deeply understand the issues of economics, 

finance, insurance, taxes and taxation, securities market, pricing, 

investment activity. 

Discipline objectives: 

- the expansion and deepening of theoretical knowledge about the 

qualitative features of the economic and social systems, 

quantitative relationships and patterns of development 

-mastery of the methodology and methods of construction and 

application of econometric models for analysis of the state and to 

assess the patterns of development of these systems 

-the study of the most common models and getting practical skills 

with them. 

- Understand and be able to analyze in general terms the basic economic and 

programs in the Republic of Kazakhstan and beyond  

-to know and comply with the requirements of modern law 

-navigate in the world, in the socio-economic processes in Kazakhstan and 

beyond 

Module 6. Analytical Marketing System 

SM 3402 Strategic Marketing 

  3 Credits / 5ECTS 

Prerequisites: Marketing, Management 

 

2 +1 +0        

purpose of discipline is to improve the professional knowledge of 

marketing in strategic marketing, developing practical skills 

consistent and purposeful development management firm on the 

principles of marketing, evaluation of long-term results of 

marketing activities . 

objective of the course is to familiarize students with the features 

of the application of the methodology of marketing in various 

markets for goods and services in the planning of the company.  

- Know the characteristics of the formation of corporate, functional and 

instrumental marketing strategies, the main approaches evaluate the 

effectiveness of a marketing strategy  

-be able to develop a marketing strategy for the company, product. 

Module 7. Theory and Practice of Marketing Communications 



 

 

Bra 3404 Branding   

  3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Communications 

2 +1 +0 

purpose of discipline: 

- learning the basic knowledge and skills of professional work in 

the field of branding  

- to help students scientific understanding of the brand and its 

consumers as well as practical skills to create a brand.  

3adachi subjects: 

- mastering basic knowledge about the essence of branding, its 

structure and meaning  

-analysis of brand identity  

-Analysis of interests, motivations, attitudes, values for policy 

implementation of brands.  

- must know the different methods for estimating the value of brands, current 

approaches to the development of brand communications, the ability to develop 

plans for the domestic brands.  

OPA 3405 Organization of promotional activities 

  3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Communications 

2 +1 +0 

purpose of discipline is to study aspects of the activities in the 

field of advertising and formation of students' skills in preparing 

information for the measures aimed at stimulating demand, and 

their success in future careers. 

Discipline objectives:  

- to familiarize students with a communicative process of 

advertising and its value to the business  

-building skills development of advertising campaigns  

-to drill registration information in the advertising appeals.  

 

- know: Theoretical foundations of advertising, forms and methods of 

advertising on the domestic and foreign markets, the concept of advertising in 

today's market 

- be able to: choose the right type of advertising, to determine the criteria for 

selecting advertising channels, develop a slogan, and draw up operational plans 

advertising campaigns to calculate the amount of advertising costs 

- an understanding of theproblems and prospects of advertising in the Internet; 

- the ability to develop the rules of marketing communications through personal 

sales, should be able to carry out and implement them, to establish a process 

promotional activities. 

Module 8. Marketing management in services 

MS 3406 Marketing Services  

  3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Communications 

 

2 +1 +0 

purpose of the course - the study of the theoretical foundations 

and conceptual apparatus of marketing services and the acquisition 

of practical skills in the use of the elements and principles of 

marketing services firms and in the activities of the company. 

Tasks of the discipline. Based on the goals, objectives of the 

course are to study and systematization of knowledge on the 

following issues: 

● theoretical framework and the concept of marketing 

services, 

● marketing environment and its components; 

● marketing information systems and marketing research, 
 

- Know the Features marketing management services  

-be able to apply theoretical concepts, ideas and methods of marketing services 

to solve specific practical problems  

- to be able to assess the attractiveness of the markets and the level of business 

activity 

- transform methods, techniques and methods of the study and forecasting of 

markets, a situation analysis of the enterprise in the market place regard to 

specific features and purposes of use of marketing services.    

Module 9. Marketing - Management 



 

 

Log3407 Logistics  

 3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Business 

Organization 

2 +1 +0 

purpose teaching of the discipline is the study of the nature and 

content of logistics as a science, its functions, and conceptual use 

in practice. 

objectives: Discipline 

- to evaluate the position and role of logistics in today's economy 

-to get acquainted with the basic concepts, objectives, principles 

and indicators of the major categories 

-the skills of logistics systems analysis, modeling their components 

and connections between the market and the economic efficiency 

of using the principles of logistics. 

 

- provides the theoretical knowledge of fundamentals of logistics  

-formulate requirements for information systems, providing merchandising - 

own methods of optimization of logistics systems, the choice of logistics 

intermediaries. 

3 Course / 6 semestr 

Basic vocational modules 

Module 6. Analytical Marketing System 

SM 3403 Strategic Management   

   3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Strategic 

Marketing 

2 +1 +0    

purpose of discipline, "Strategic Management" is to create a 

master's degree at the base of theoretical knowledge and practical 

skills in the key areas of strategic management of enterprises and 

organizations.  

Objectives of the course: 

● generate ideas about the characteristics of the strategic 

management of an enterprise or organization in a volatile, rapidly 
changing environment, 

● develop the ability to formulate the mission and 
objectives of the enterprise on the basis of strategic analysis. 

 

- The ability to summarize and critically evaluate the results obtained by 

domestic and foreign researchers  

- to identify promising areas  

- draw up a program of research 

3.3  Modules individual educational trajectories (IET) 

IET  1 –  Specialization  « Marketing Communications » 

IMC 3501 Integrated Marketing Communications 

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Communications 

2+1+0 

discipline considers the coordination multiple channels of 

marketing communications (advertising, PR, sales promotion, 

direct marketing, personal selling), and methods for their 

integration in the complex promotion. Listeners present the theory 

and practice of integrated marketing communications skills as 

position the company and its proposal to develop strategies and 

tactics of communication, communicative and evaluate their cost-

effectiveness.  

Purpose of developing discipline: the formation of theoretical 

knowledge and practical skills in the field of integrated marketing 

communications aimed at developing and implementing effective 

- to be able to determine the location of merchandising in the promotion of retail 

trade enterprises with the acquisition of skills development of an integrated 

marketing program on the use of integrated marketing communications, having 

a means for evaluating their tools;  

- to know the specifics of public relations, as one of the main tools of 

communication policy, the basic concepts and principles of public relations in 

the practice of analyzing and solving specific economic situations with the 

ability to develop PR-campaigns 



 

 

solutions to promote the company and its proposals in the light of 

environmental factors and internal resources of the company. 

PRPM 3502 PR and promotion in marketing 

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Communications 

2+1+0 

Goals and PR promotion: 

- promotion new products produced by the company, as part of 

test marketing 

-creation of awareness and understanding of the concept of 

consumer marketing in new markets 

-strengthening effect of the sponsorship of events. 

Tasks  PR and promotion: 

- assessment of the company's relations with the public and the 

results of marketing communications companies 

-to identify areas of combining and coordinating the interests of 

the company and the general public, as well as focus groups and 

audiences of contact 

-the formation of positive attitudes activities company and trust 

with her 

 

-to know the specifics of public relations, as one of the main tools of 

communication policy, the basic concepts and principles of public relations in 

the practice of analyzing and solving specific economic situations with the 

ability to develop PR-campaigns. 

Mer 3503 

 

Merchandising 

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Communications 

 

2 +1 +0 

Merchandising - a set of technologies for building effective 

communication between the buyer and the item at the point of sale. 

merchandising objectives: 

- to inform the buyer of the locations of the display of goods; 

- providing as much information about the nature and price of the 

goods: 

- to attract the maximum attention to a particular place display of 

goods; 

- the impact of to the buyer in order to convince him to make a 

purchase immediately, "Here and Now!" 

-Knowledge of options service organization in the retail merchandising retailer, 

rules for effective computation of consumer goods in the shop as a tool for 

merchandising  

- to be able to determine the location of merchandising in the retail promotion 

commercial enterprises with the acquisition of skills of a holistic marketing 

program on the use of integrated marketing communications, having a means for 

evaluating their tools 

MCMP 3504  

 

 

Management of commercial and 

marketing policy 

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Management 

 

2 +1 +0 

This behavioral philosophy or general principles for action which 

the firm is going to stick in building distribution channels of the 

goods and the movement of goods across time and space. 

- acquire knowledge of commercial management and marketing policies of the 

organization (company) to develop an effective product life cycle of its range, 

the commodity-sign symbols, packaging concepts and competitiveness on the 

basis of studying the problems of increasing the quality of the product, its levels 

and methods 

- to acquire knowledge and skills to develop tactics and strategies of competition 

EGS 3505 

 

Examination of goods and services  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Services 

 

1 +1 +0 

purpose of teaching "Examination of goods and services "is the 

study of the classification, the current range and indicators of the 

quality of goods, storage, certification and coding of goods, 

training in modern methods of examination of the goods and to 

determine their competitiveness. 

discipline problems. Expand students framework of the 

examination of goods and services, certification and 

standardization, examine the principles of classification of the 

various groups of commodities in the international market, to teach 

- acquire knowledge of commercial management and marketing policies of the 

organization (company) to develop an effective product life cycle of its range, 

the commodity-sign symbols packaging concepts and competitiveness on the 

basis of studying the problems of improving the quality of the product, its levels 

and methods 

- to get the skills to develop tactics and strategies of competition 

http://www.barmashovks.ru/page98/index.html


 

 

depends on the weight of quality products depending on market 

conditions. 

CS 3506 

 

Competitive Strategy 

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing , Strategic 

Marketing 

 

2 +1 +0 

aim of the course - to give students a deeper fundamental 

theoretical and practical knowledge and skills to work on the 

analysis of competition and create a competitive strategy in market 

conditions, to expedite their professional adaptation to the realities 

of today's organizations and optimize their activities with taking 

into account the latest developments and best practices in the field 

of marketing. 

primary goal of discipline is to train professional specialists, free 

and easy to orient themselves in the world, capable of on the 

knowledge creatively, quickly, reasonably and with minimal risk 

to make decisions on the choice of competitive strategy and 

creating a system competitive advantages in the market.  

-  

- theMet choose appropriate research methods, modify existing, and develop 

new methods, based on the specific purpose of research; have the ability to 

understand and manage theenvironment, assess the market situation and in 

accordance with the changing market conditions, taking balanced management 

and marketing solutions  

- to have the ability to apply professional knowledge in practice, research skills 

in professional activity, have the ability to synthesize, organize and analyze 

scientific and methodological information, if necessary, have the ability to learn 

to conduct research or acquisition of other professional qualifications, have the 

skills to design and implement research projects, business planning and project 

implementation; able to evaluate the quality of professional work, to the pursuit 

of success.             

 

IET 2 - SPECIALISATION "MARKETING SERVICES» 

IMC SS 3501 

 

Integrated Marketing Communications 

in the service sector 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Communications 

 

2 +1 +0 

aim of the course is to develop in students a comprehensive 

understanding of  integrated marketing communications as a tool 

for implementing a marketing strategy. 

Objectives:  

- Develop students' understanding of the need for professional 

management of complex integrated marketing communications in 

today's competitive environment at all levels of business 

management throughout the entire life cycle of product / brand / 

company.  

- To teach students to critically evaluate the existing 

communication strategies, as well as to evaluate and optimize the 

process of developing policies and programs to implement it 

 

- to be able to determine the location of merchandising in the promotion of retail 

trade enterprises with the acquisition of skills development of an integrated 

marketing program on the use of integrated marketing communications services 

by owning the methods for evaluating their tools  

-to know the specifics of public relations, as one of the main tools of 

communication policy, the basic concepts and principles of public relations in 

the practice of analyzing and solving specific economic situations with the 

ability to develop PR-campaigns 

CPSS 3502 

 

Communication with the public service 

sector  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Communications 

2 +1 +0 

aim of the course "Public Relations (PR) in the service sector" 

- open features as PR-management responsibility. 

Tasks of the discipline: 

- to identify modern technology public relations , especially 

specialists in public relations, ethics and professionalism, the legal 

framework for public relations, communications, and public 

opinion, the media and the organization of relations with them, 

process management and practical features of the PR. 

 

- own conceptual and terminological apparatus of public relations 

-to know the history of the formation foreign and domestic PR; 

- understand the role and importance of the place of PR in modern management 

and business activity as a whole 

-to be able to carry out an analysis of the social environment of the company, 

highlighting the target contact group PR, branding formulating their 

expectations 

-be aware of the forms of media; 

- have the skills to prepare information materials (press releases,  



 

 

MNO 3503 

 

Marketing of non-profit organizations  

3credit /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Services 

 

2 +1 +0 

main objective ofcourse theis shaping the future marketing of 

basic knowledge and skills in the field of non-profit marketing.  

 Objectives of the course:  

- optimally organize the process of studying the subject, fixing the 

rules of the educational process  

-to develop logical skills in the field of marketing management in 

the nonprofit sector of activity 

- know the basic concepts, principles, methods of marketing activities to analyze 

and solve problems in a particular service sector 

-Know the Features and the main characteristics of non-profit enterprise 

FHI 3504 

 

Fundamentals of Hospitality Industry  

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Services 

 

2 +1 +0 

The main objective of the course - to form an idea of the laws of 

the functioning of the hospitality industry.  

Objectives: 

- to give a detailed picture of the nature and structure of the 

hospitality industry;  

- to introduce the historical stages of formation of the global 

hospitality industry. 

 

know and understand: 

- the place of discipline to learn the specifics of the hospitality industry 

-the legal regulations governing the hospitality industry 

-the organizational and management structure of the hospitality industry 

-  

CB 3505 

 

Commercial business 

loans 2/3 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Services 

 

1 +1 +0 

teaching goal of the course is to develop in students a complex 

knowledge of the principles of entrepreneurship in the Republic of 

Kazakhstan.  

objectives of the course are:  

- to study regulations of Kazakhstan that regulate business 

activities 

-explore the mechanism of operation of enterprises and 

 

firms.,to learn the basic types and forms of 

entrepreneurship,to study the characteristics of firms and enterprises of different 

organizational 

forms;-knowfeatures of registration of enterprises and companies of various 

forms of economic 

 

MI 3506 

 

Marketing Infrastructure 

3 credit /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Services 

 

2 +1 +0 

for marketing thing that ensures the success of territory - the 

degree of civilization of market relations in the area. On the 

territory should be comfortable to live, work and grow, and to do 

this we must first develop the infrastructure of residential areas, 

industrial zones, the overall market infrastructure. Arguments 

allow you to control long-term interest in the area from its 

customers, divided into two large groups: the case and the 

arguments of the operation.  

Among the main arguments of the operation areas include: 

personal safety and the protection of public order, the state and 

operation of housing (including hotel) Fund, the state of roads, 

transportation, water, gas, heat, electricity, garbage collection, the 

presence of parks, landscaping, the presence and development of 

schools, child care providers (especially - for residents). For 

business, it - tax incentives, the possibility of acquiring or leasing 

of land and infrastructure components, etc.  

- To be able to generate resources the production of specific types of services; 

- identify features of the behavior of consumers in the market of business and 

leisure services  

-to develop a specific set of promotion services 

-to know (understand, to have an idea): the basic marketing terms, the nature 

and variety of territorial marketing, marketing territory actors, their goals and 

interests, areas of marketing strategy, a comprehensive assessment methodology 

potential of the area, established an alternative concept of marketing territory, 

innovative instru ments marketing area and the types of management decisions 

and the forms and methods of promotion of the territory 

-be able to: develop a marketing strategy to ensure the attractiveness of the 

competitive advantages of the area, to evaluate the possibility of the territory to 

increase the share of competitive products, to evaluate the effectiveness of 

marketing projects on the basis of criteria and indicators of success. 

IET 3 - SPECIALISATION "MARKETING IN  INDUSTRIES» 



 

 

IM 3501 

 

Industrial Marketing  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Services 

 

2 +1 +0 

Goals and objectives of the course are to shaping the future 

marketing knowledge and skills in the marketing of raw materials, 

machinery and equipment, industrial services, features industry 

marketing. 

  Objectives:  

- to optimally organize the process of studying the subject, fixing 

the rules of the educational process  

-to develop skills and build specific skills, develop the ability to 

diagnose problems and problem-solving skills. 

- The ability to use the system of anti-crisis measures, the principles and 

methods of ensuring the survival of the enterprise (company) 

-to know the basic differences between industrial marketing from the consumer  

-to be able to plan marketing activities in an industrial plant, to carry out the 

development and implementation of the marketing strategy of the industrial 

enterprise 

OPR 3502 

 

Organization public relations  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Communications 

 

2 +1 +0 

CourseObjectives. The course prepares students for effective and 

ethical public communication on behalf of contemporary 

organizations (profit and non-profit). Students will acquire 

knowledge about the history of public relations in modern 

organizations and a variety of theories and paradigms of effective 

public relations. Students will gain skills in the practical arts of 

market / audience research and analysis, campaign development, 

image and text design, media relations, crisis management, and 

communication ethics. 

- Identify modern technology public relations, particularly specialists in public 

relations, ethics and professionalism, the legal framework for public relations, 

communications, and public opinion, the media and the organization of relations 

with them, process management and practical features of the PR 

MNO 3503 

 

Marketing of non-profit organizations  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Services 

 

2 +1 +0 

main objective ofcourse is theshaping the future marketing of 

basic knowledge and skills in the field of nonprofit marketing.   

Tasks Path:  

- optimally organize the process of studying the subject, fixing the 

rules of the educational process  

-to develop logical skills in the field of marketing management in 

the nonprofit field. 

- basic concepts, principles, and methods of marketing activities to analyze and 

solve problems specific practical problems in some sectors 

- and particularly the main characteristics of non-profit enterprise 

FHI 3504 

 

Fundamentals of Hospitality Industry  

3 Credits / 5ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Services 

 

2 +1 +0 

Course Objectives - the acquisition of knowledge of the laws of 

the functioning of the international hotel market, the existing 

methods of modern hotel management systems and the 

organization of its work.  

Objective:  the acquisition of knowledge in the area of the genesis 

of accommodation, the causes of modern mechanisms of the 

international hotel markets, prospects of development of hotel 

business in the future. 

know and understand: 

- the place of discipline to learn the specifics of the hospitality industry 

-the legal regulations governing the hospitality industry; 

- organizational and management structure of the hospitality industry 

-maintenance cycle tourists in a hotel 

-basic concepts of professional ethics among hospitality 

industry.,own specialized terminology necessary for the analysis of hospitality 

industry; 

CR 3505 

 

Commodity research  

Credit 2/3 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Branding 

 

1 +1 + 0 

The purpose of discipline - creation of knowledge in the field of 

merchandising, skills identification, quality assessment and 

storage. 

Learning Objectives discipline - study of the theoretical 

foundations of the formation and preservation of the quality of the 

goods; practical skills examination of the goods. 

know:The 

-problems of the market of each group of products and sources of supply on the 

market 

-regulatory documentation 

-conditions and terms 

-quality requirements for products; 

able to: 

- determine kasestvo raw materials and finished products 

-use regulations. 



 

 

MA 3506 

 

Marketing Analysis  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Strategic 

Marketing 

 

2 +1 +0 

aim of the course - learning the basics and essence of marketing 

analysis, theory and practice of modern marketing mechanism 

impact on the competitive position of firms in the market.   

In the study, along with the mastery of the course the students 

theoretical propositions focuses on the acquisition of practical 

skills, so that they were able to successfully apply them in their 

future work. 

- To study consumer preferences in order to meet them, as well as to segment 

customers to analyze their preferred brands or varieties of goods and the degree 

of saturation of the market in these segments. 

- optimization of product and pricing policy, the policy of forming a marketing 

network, development of advertising and marketing communications analysis. 

 

4 COURSE /  7 semester 

3.2  Basic vocational modules 

Module 8. Marketing management in services 

MM 4401 Marketing Management  

  3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Management 

 

2 +1 +0 

purpose of marketing management - to provide efficiency gains 

and 

effectiveness of the entity on the market. 

1. Marketing planning 

2. The organization, the implementation of marketing strategies 

and marketing 

programs. 

3. Accounting and control of marketing activities 

4. Expert monitoring and regulating the behavior of firms in the 

market. 

 

- Have knowledge and understanding of the implementation of the marketing of 

enterprise management, including planning, organization, motivation and 

control of industrial, commercial and financial processes   

-to acquire knowledge and understanding of determining the effectiveness of 

marketing planning and controlling the company and economic evaluation of 

marketing solutions.  

Module 9. Marketing - Management 

IM 4402 International Marketing 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Strategic 

Marketing 

2 +1 +0 

aim of the course - to give an idea about the basics of 

international marketing, the composition of tasks and decisions 

made in that sphere The show features the use of marketing tools 

in the international markets, to help apply these principles and 

techniques in practice by the example of domestic enterprises. 

main objectives of the course are: 

   - the study of international marketing environment 

   - the study and research of complex marketing mix in 

international marketing 

-provides the theoretical knowledge basis for the organization of logistics 

systems at the international level 

- to know the specifics of international marketing, especially marketing 

management organization in the international business environment on the basis 

of the analysis and the prospects of entering foreign markets 

IET 1 - SPECIALISATION "MARKETING COMMUNICATIONS» 



 

 

BIG 4501 

 

Branding industrial goods 

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Branding 

2 +1 +0 

Branding by using certain techniques, methods and techniques 

that allow you to bring the brand to the customer designed not only 

to form in his mind the image of the brand goods, but also to assist 

in the perception of the buyer functional and emotional elements 

explanation.  

1. Features of marketing services in the market of industrial goods 

(possible on the specific kind of services: consulting, education, 

etc.) 

2. Branding on the market for industrial goods 

3. The criteria and methods of selection of target segments. 

4. Sources of innovative opportunities. 

5. Pricing strategy and pricing policy of the company to B2B 

markets. 

 

- Know the features of policy-branding of industrial goods to the definition of a 

particular specificity for individual products 

- to be able to assess the value of brands based on the study of different 

techniques and modern approaches to the development of brand 

communications 

-master the skills development plans the development of domestic brands 

BCG 4502 

 

Branding consumer goods 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Branding 

2 +1 +0 

purpose of discipline: 

- learning the basic knowledge and skills of professional work in 

the field of branding consumer goods  

- the formation of students' scientific understanding of the brand 

and its consumers as well as practical skills to create a brand.  

3adachi subjects: 

- mastering basic knowledge about the essence of branding of 

consumer goods, its structure and meaning  

-analysis of brand identity  

-Analysis of interests, motivations, attitudes, values for policy 

implementation brands.  

- Know particularly policy-branding of consumer goods with the definition of a 

particular specificity for individual products 

- to be able to assess the value of brands based on the study of different 

techniques and modern approaches to the development of brand 

communications 

-master the skills to develop plans for the domestic brands 

QM 4503 

 

Quality Management 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Marketing,  Management of 

commercial and marketing policy 

 

2 +1 +0 

purpose of discipline  to form the future specialists knowledge of 

the theoretical foundations and practical skills for the development, 

organization and implementation of quality systems in all areas of 

business and forms. 

Discipline objectives: 

- to provide knowledge of the theoretical foundations in the area of 

quality assurance and quality management 

-  

-to acquire knowledge of commercial management and marketing policies of the 

organization (company) to develop an effective product life cycle of its range, 

the commodity-sign symbols, packaging concepts and competitiveness on the 

basis of the study challenges to improve the quality of the product, its levels and 

methods 

- to get the skills to develop tactics and strategies of competition 

IM 4504 

 

Innovative Marketing  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Strategic 

Marketing 

 

1 +1 +0 

The objectives of discipline "Innovative Marketing" are: 

- Preparing graduates for interdisciplinary research to solve 

problems related to the development of innovative methods of 

modeling and evaluation of market conditions, business 

technologies in the field of Marketing and Commerce. 

- Preparing graduates for the choice of innovation in marketing, 

retail, advertising, logistics and tovarovednyh activities. 

 

- to know the features of marketing innovation in the enterprise  

-to be able to razrabotyvat strategic decisions on individual elements of the 

complex marketing innovation, skills determine the competitiveness of products, 

the pricing of product innovation. 



 

 

EM 4505 

 

Event - Marketing  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Communications 

 

2 +1 +0 

purpose of mastering the discipline «Event - Marketing" is to 

develop in students a comprehensive understanding of marketing 

events as one of the tools for effective communication strategy in 

the information klactera. 

The subject of discipline is the theory and practice of modern 

marketing organization of events and their impact on the results of 

marketing activities. 

 

prerequisites for using marketing events in a complex marketing 
communications 

goals and objectives of marketing events as a tool of communication 

ontent of the process of preparation, design, implementation and evaluation of 
marketing events on the part of the customer and the (agency). 

To be able to  

conduct research at the preparatory stage of the organization of marketing 

events 
to set goals and formulate the task of marketing the event 

to initiate and manage the process of developing creative ideas and 

conceptsmarketing events 

IET 2 - SPECIALISATION "MARKETING SERVICES» 

BM 4501 

 

Bank Marketing 

3 Credits /  5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Services 

2 +1 +0 

Objectives of the course:  Understanding the importance and role 

of bank marketing for the financial organizations; Knowledge and 

understanding of fundamental concepts used in bank services 

marketing 

 

- marketing especially in the banking sector 

 - the basic concepts, principles, and methods of marketing activities to analyze 

and solve problems in a particular service sector 

MTO 4502 

 

Marketing trade organizations  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Services 

 

2 +1 +0 

Purpose: to study the problems of trade marketing, methods of 

promotion of products / services on the market today, the 

formation of practical skills in the creation and development of the 

promotion of products / services to market conditions 

management.  

Objectives:  

- To study the development of technology sales in their historical 

context 

-to form a picture of the place in the marketing and sales marketing 

structure 

- the theoretical foundations for the study of consumer behavior and 

methodological issues of segmentation, product positioning, 

-development of the marketing services 

TM 4503 

 

Tourist Marketing 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites : Marketing, Marketing 

Services 

 

2 +1 +0 

● purpose of mastering subjects (modules) help 
students to understand the theoretical foundations and practical 

skills development and implementation of effective solutions in the 

field of marketing activities, in order to most effectively achieve 
marketing objectives of enterprises in the tourism industry.  

Objectives:  

- to learn basic concepts in the field of marketing activities study 

the content marketing enterprises in the tourism industry be skilled 

in working with consumers of tourism services 

- to know the strategic role of marketing in the modern management of tourism 

enterprises  

-to know the types of marketing activities in the field of socio-cultural service 

and tourism 

-to know the concept of marketing mix  

-know marketing tools, and methods of marketing research, marketing trends in 

tourism and hospitality. 

- Be able to use marketing tools in the organization and development of the 

enterprise sphere of tourism and hospitality, to conduct market research, develop 

a set of marketing initiatives for  

 

MI 4504 

 

Marketing Innovation 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Strategic 

Marketing 

1 +1 +0 

The objectives of the courseare:introduction to the key features of 

the concept of marketing innovation - one of the newest trends in 

the theoretical  

research and practice of management.   

Objectives: The creation of a system of marketing management, 

- to know the features of marketing innovation in the enterprise; able 

razrabotyvat strategic decisions on individual elements of the complex 

innovative marketing 

-how to determine the competitiveness of products, pricing innovation product. 

 



 

 

appropriate specificity industry and the stage of the company, to 

innovate, the formation of a balanced communication strategy 

aimed at winning target markets. 

AMS 4505 

 

Analysis of the market for services  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Services 

 

2 +1 +0 

purpose of teaching the course "AGC" is the study and analysis 

of the world market, market structure, service, consider the 

services associated with the maintenance of foreign economic 

relations: Transport , communication services, tourism, 

information, insurance, engineering, consulting services, etc.  

- Know the nature of services and their place in the economic system  

-a classification of activities in the service sector  

-the basis for strategic marketing management in the service industry  

-to be able to analyze the market for services in the region.  

- Design work of the organization of services.  

IET 3 - SPECIALISATION "MARKETING IN  INDUSTRIES» 

BM 4501 

 

Bank Marketing  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Services 

2 +1 +0 

The main objective this course - content analysis of the most 

important areas of development and marketing in the banking 

industry.  

 In Objectives:the process of studying the discipline necessary to 

consider the basic banking services at the present stage of 

development of the market economy, to analyze the characteristics 

of banking products and specificity of bank marketing 

have a basic knowledge, ability to select, modify, and develop appropriate 

methods of bank marketingbased on specific marketing problems, inladet skills 

analytical, research activities that require the skills of independent learning new 

knowledge, using modern information technology, control theenvironment, 

assess the market situation and in accordance with the changing market 

conditions, make informed management and marketing solutions, 

have the ability to build knowledge of the specific market information system; 

be able to assess the effectiveness of the use of methods of bank marketing, 

operating on innovative markets. 

Agr 4501 

 

Agromarketing 

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Industrial 

Marketing 

2 +1 +0 

purpose of the study of the discipline - to give students the 

concept of marketing in the agricultural sector and to open the 

basic marketing problems in modern agriculture. 

Discipline objectives:  

- to study the characteristics of marketing of crops and livestock  

-to analyze the functioning of the agro-industrial complex 

processing and review current marketing strategy in the 

manufacture of food products. 

- Know the features  of the use of marketing in agriculture 

-to know the  features of marketing of crops and livestock 

-be able to analyze the functioning of the processing agro-industrial complex. 

TM 4503 

 

Tourist Marketing 

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Marketing 

Services 

2 +1 +0 

● purpose of development disciplines (modules) help 
students to understand the theoretical foundations and practical 

skills develop and implementing effective solutions in the field of 

marketing activities, in order to most effectively achieve marketing 
objectives of enterprises in the tourism industry.  

● Objectives:  

● - to learn basic concepts in the field of marketing 

activities study the content marketing enterprises in the tourism 
industry be skilled in working with consumers of tourism services. 

 

- The ability to apply theoretical concepts, ideas and methods of classical 

marketing solutions to specific practical problems in some sectors 

-Ability to use the system of anti-crisis measures, the principles and methods of 

ensuring the survival of the enterprise (company) 

-Ability to assess the attractiveness of markets and the level of business activity, 

transform methods, techniques and methods of the study and forecasting of 

markets, a situation analysis of the enterprise in the marketplace with regard to 

the specific characteristics and purposes of use in the fields of marketing 

Mac 4504 

 

Macromarketing  

2 cr / 3 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Strategic 

Marketing 

 

Discipline "Makrorketing" studies current concepts and 

marketing activities of the company in the face of increasing 

competition, defines the scope of professional liability marketer at 

the macro level. Is the mechanism of goal macromarketing and 

their implementation using marketing techniques and tools to 

- Ability to assess the attractiveness of the markets and the level of business 

activity, transform methods, techniques and methods of the study and 

forecasting of markets, a situation analysis of the enterprise in the marketplace 

with regard to the specific characteristics and purposes of use of marketing at 

the macro level 



 

 

1 +1 +0 provide long-term goals of the company. Particular attention is 

paid to making marketing decisions relating to segmentation, 

positioning, promotion, product performance management and 

price range. 

Objectives are the development of the discipline: the formation of 

theoretical knowledge in the functional areas of marketing at the 

macro level, the development of practical skills for effective use of 

marketing techniques and tools in management.  

 -the ability to make effective decisions based on analysis and evaluation 

interaction between internal and external environment, opportunities and 

prospects for improving the company's market position and financial position. 

MCP 4505 

 

Management of commercial policy  

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: Marketing, Management of 

commercial and marketing policy 

2 +1 +0 

development objectives of the discipline "Trade policy and 

ensuring business interests "are:  

Preparing students for the study of the fundamental tools and some 

aspects of trade policy 

formation basic knowledge of trade policy framework and 

understanding of the role of trade policy in promoting the interests 

of the nationalbusiness 

study ofobjectives and business interests in the field of foreign 
economic activity 

influencing the choice of methods of conducting international 

business 

- to acquire knowledge management product policy organizations (companies) 

to develop an effective product life cycle of its range, the commodity-sign 

symbols, packaging concepts and competitiveness on the basis of studying the 

problems of improving the quality of product, its levels and methods. 

understand the nature of trade policy 

Have skills Practical analysis of the goals and interests of the companies 

selected sectors in foreign markets 



 

 

 

Specialty 5B050700 – Management 

Discipline 

code 

Discipline name, credits, prerequisites Purpose, objectives, summary of course Competences (learning outcomes) 

1 2 3 4 

IRK1101 History of Kazakhstan  

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: None 

1+1 +0 

Module purpose: to history of state and law of the Republic of 

Kazakhstan it is directed on studying of process of origin, formation 

and state and right development. Conclusions and judgments of this 

science are based on the analysis of the exact facts and really taken 

place events of state and legal life of Kazakhstan. The place and role of 

science of the state and the right of Kazakhstan among other sciences 
are defined by that it represents realization of historical approach of 

research of the state and legal phenomena from the moment of their 

emergence till today. It logically recreates and restores an objective 
picture of evolution of state and legal systems, establishments and the 

institutes existing and existing in the territory of the Republic. The 

protokazakh medieval states and their legal systems were fixed and 
studied both foreign travellers, and local observers and originators of 

dynasty historiographies. 

Knowledge:  the different parties of activity of the Kazakh horde are available 

in official documents, in various written sources of foreign and local observers, 

in works of national creativity.  During edge colonization by the Russian 

Empire there were the numerous works of different character describing with 

different degree of reliability and objectivity a political system and legal 

relations in the region.  In the conditions of the Soviet power of a problem of 
national statehood in Kazakhstan were studied in special scientific institutions 

from class and party positions. 

Ability in modern conditions to carry out studying of history of state and law of 
the Republic, relying on the research experience summed up in this direction 

and knowledge for a reconstruction of an objective picture of history of state 

and law of the country. 

POK(R)Ya 

1102 

Professional-focused Kazakh (Russian) 

language 
3 Credits / ECTS 

Prerequisites: none 

0+3 +0 

Module purpose: expansion of a basic word stock of common words 

and phrases, 

mastering by grammatical forms and designs at the level of their use in 

speech. Mastering by a basic word and terminological stock in the 

specialty. Creation of various types of speech activity: conversation, 

description, informing. Grammatical forms and designs in 

communicative, functional aspects. Reproduction adapted and a 

producing simple pragmatical texts, dialogical and monological, in an 

oral and written form, on the subjects actual for social and professional 

spheres, on different types of speech activity: speaking, audition, 

reading, letter. 

Knowledge: development of educational and professional speech:  a)  

development of skills of reading, hearing, literature making an abstract in the 

specialty;  b)  different drawing up the scientific and educational texts close to 

texts of textbooks and lectures, dialogues and monologues on educational and 

professional subjects;  c)  intensive training in the main functional and semantic 

types of statements:  to monologue description, monologue narration, 

monologue - a reasoning, dialogue conversation, dialogue - discussion.  

Professional Kazakh (Russian) language  

Ability to develop scientific and professional speech: the active, generalized, 

volume formation of skills and abilities in the field of scientific and professional 

speech. 

POIYa1103 Professional-focused foreign language 
3 Credits / ECTS 

Prerequisites: none 

0 +2 +1 

Module purpose: phonetic, spelling, lexical, grammatical norms of a 

studied foreign language. Phonetics: pronunciation and rhythmic-

intonational 

features of a foreign language, reception and reproduction of sound 

system of speech. Spelling: sound alphabetic system of language, basic 

spelling rules. Lexicon: word-formation models; basic word stock of 

2500 units of basic language, and also the terms corresponding to a 

profile of specialty; Lexicon differentiation on scopes of application. 

Knowledge: the main parts of speech – a noun, an adjective, an adverb, a verb, 

an article, a pronoun, a pretext;  structure of a simple and compound sentence;  

main models of word formation.  Reading:  formation of skills of fact-finding, 

search, studying and viewing reading.  Speaking:  skills of dialogical and 

monological speech within studied subjects.  Letter:  development of skills of a 

consecutive statement of thoughts, reasonings, and also information when 

writing compositions and letters of personal and business character.  

Ability to translate texts in the specialty from a foreign language on native 

according to language norms. Audition: perception aurally messages of 

household, information and professional character 



 

 

ME 1301 Mathematics in economics  
3 Credits / ECTS 

Prerequisites: No 

2 +1 +0 

The purpose of teaching mathematics in high school for students of 

economics - to familiarize students with the fundamentals of 

mathematical tools needed to solve theoretical and practical problems 

of the economy, give the students the ability to self-study textbooks on 

mathematics and its applications, to develop a logical and algorithmic 

thinking, raise the overall level of mathematical culture , to develop the 

skills of applied mathematical research questions and the ability to 

translate the economic problem in the language of mathematics. 

The purpose of the discipline is to develop mathematical knowledge, 

skills and abilities that implement one of the main ideas of Bachelor of 

Management, the idea of mathematical modeling of the economic 

process with the purpose of its investigation and management. 

As a result of the discipline the student must: 

to know: the place and role of mathematics in the modern world, world culture 

and history; 

mathematical symbols to express the quantitative and qualitative relationships 

between the elements of mathematical models; 

be able to: use the basic concepts and methods of analytic geometry, linear 

algebra, calculus and probability theory in mathematical modeling of 

organizational and administrative tasks and business processes in the field of 

professional activity; 

possess: the basics techniques of mathematical models of linear economic 

process skills to use the machine in linear algebra, mathematical analysis and 

probability theory to the study of economic-mathematical models of 

governance. 

 

Module  1.  Introduction to Economics 

PE 1401 Principles of Economics 
3 Credits / ECTS 

Prerequisites: None 

1+1 +0 

The purpose of the course - to teach students to understand all the 
intricacies of modern economic life, to get a correct understanding of 

the deep essence of the observed socio-economic phenomena. 

In the content of the course includes the study of all the processes that 
form the reproductive cycle of modern economic relations 

- the possession of the primary skills of economic analysis 

- the ability to analyze processes, situations, events and issues in the modern 

economy 

IEU 1402 History of Economic Thought 

2 cr / 3 ECTS 
Prerequisites: None 

1+1 +0 

 

 

 

 

 

The aim of the course  to develop isthe scientific outlook among 

students, future professionals of the economic sphere, nurturing new 
economic thinking and culture, the ability to identify the real 

contradictions of the process of learning and finding ways to resolve 

them. 
Discipline objectives- to familiarize students with the contents of 

Economic Thought at various stages, historically followed one another 

socio-economic systems to improve knowledge of political economy 
(economic theory.) 

- possession of the primary economic analysis skills 

- ability to analyze processes, situations, events and issues in the modern 
economy 

-to navigate the economic life of the community, to enjoy the various methods 

of economic analysis, independently analyze facts and draw correct conclusions.  
- skills: the concepts of economic schools, the economic situation in the market, 

the trend of economic development in modern conditions. 

 

2  semester 

Module  1.  Introduction to Economics 

Mic1401 Microeconomics 
2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: None 

1 +1 +0 

 

The main purpose of microeconomics is to get the students the 

knowledge necessary for understanding the functioning of the economy 

at the level of households, firms, industries, and analysis of the effects 

of government policy. 

Discipline objectives - students master the theoretical knowledge and 

ability to apply them to practical problems in the economy. 

-Understanding the laws of economic development, the basic principles of the 

organization of modern economic life at the micro level; 

-possession of the primary economic analysis skills, the ability to analyze 

processes, situations, events and issues in the modern economy. 

Module  2.  Management and Marketing 



 

 

Men 1402 Management 

3 Credits / ECTS 

Prerequisites: None  

2 +1 +0 
 

The purpose of the course - to familiarize students with the 

fundamental provisions of the effective management of organizations, 

enterprises and firms; different conceptual approaches to management 

factors, affecting the effective adoption of effective solutions. 

Tasks of the discipline is to shape the students of the new management 

thinking, the necessary knowledge to solve practical problems in 

planning, organization, motivation and control of the activities of 

various organizations. 

This course covers a basic range of issues related to the theory and 

practice of management: the environment of the organization; 

management functions, communications processes, group dynamics 

and leadership, people in the organization. 

As a result of the discipline the student must: 

To know: The modern management theory and development trends 

Be able to: lead a professional managerial, commercial work in organizations of 

different legal forms 

To possess: : the methods of of scientific labor organization, managing and 

using information 

Mar 1403 Marketing 
3 Credits / ECTS 

Prerequisites: None 

2 +1 +0 
 

The purpose - the study of the theoretical foundations of marketing, 
learning practical skills on the application of the elements and 

principles of marketing activities of firms. 

Discipline objectives are to provide theoretical and practical training 

of students in the implementation of marketing activities in the 

company on the formation and implementation of the commodity, 

price, distribution, sales, communications policy. 

This tutorial outlines the methodological and technical foundations of 

marketing, defined its role and place in the functional structure of 

modern enterprise in the market. Describes the basic concepts of 

marketing, constituting its essence and content. 

As a result of the discipline the student must: 

To know  goals, objectives, functions of marketing, its role in the management 

of the organization. 

Be able to:  analyze the market environment, identify market opportunities and 

threats, strengths and weaknesses of the marketing management of the 

organization. 

To possess:  techniques to develop a set of marketing solutions organizations in 

the context of globalization. 

 

GB 1404 

 
Government and Business 
3 Credits / ECTS 

Prerequisites: None 

2 +1 +0 

 

Course objective: To familiarize the students about the impact on the 

strategy and tactics of the private entrepreneurs on the one hand the 

relationship of government and business on the other side of the 

process of government economic policy. 

The objectives of the discipline is the study of the basic laws and 
regulations on state support of entrepreneurship, the study of the 

principles of state regulation of business. 

 

As a result of the discipline the student must: 

To know   problems with the business-government relations; economic 

substance of state entrepreneurship. 

Be able to   justify the need for state intervention in the economy. 

To possess:   methods of application of mechanisms of state regulation. 

 

 

Module  5.  Quantitative assessment of the economy 

Sta  1405 Statistics 
3 Credits / ECTS 

Prerequisites: None  

2 +1 +0 
 

The aim of the course - the understanding of statistical methodology: general 

principles, methods of collection, processing, monitoring, analysis, 

forecasting, statistical information for decision-making at the enterprise level 

and at the level of state, regional management 

Discipline objectives: 

- to form the modern idea of the importance of statistical 

methods of study in public life; 

- to form a specific conceptual apparatus; 

- describe the classification of statistical units, and their value 

application. 

- Understand and be able to analyze in general terms the basic economic 

program in the Republic of Kazakhstan and abroad; 

- Know and comply with the requirements of modern legislation; 

- Navigate in the world, in the socio-economic processes in Kazakhstan 

and beyond 

Module  7.  Business Management and HR management 



 

 

OB 1406 Business organization  
3 Credits / ECTS 

Prerequisites: None  

2 +1 +0 
 

The purpose: to help students systemic, holistic view of the organization of 

technology entrepreneurship, the development of the knowledge needed to 

establish a business in the modern economy. 

Objectives: The study of the legal framework of business organization, the 

features of its various legal forms, terms, principles and stages of creating 

their own business to explore business risks, understand the most significant 

aspects of state regulation of business 

Summary: The organizational and legal basis of the business infrastructure 

business. 

The activities of the company as a major business entity, the efficiency of the 

firm's resources, business planning activities of the company, government 

regulation of business, especially its organization at the international level 

To know    legislative base of business organization, especially its legal 

forms, terms, principles and steps of creating their own business the most 

important aspects of state regulation of business 

Be able  to collect, process and analyze the theoretical and practical 

material; 

disassemble the specific situations in practice. 

To possess:    the development of the Charter of the enterprise; 

design documents for the establishment of the company, development 

contracts; 

drafting sections of a business plan. 

 

 

ICP 2201 Interpersonal Communication 
Psychology 

2 cr /3 ECTS 

Prerequisites: none 
1+1+0  

The aim:  students’ awareness of the role and place of psychological knowledge about 
interpersonal communication in the modern world, revealing their importance in the process 

of becoming a professional in their chosen specialty. 

Content: Systematization of students’ knowledge through the study of the major 
paradigms, theories, and concepts of modern psychology of interpersonal communication. 

The theoretical and empirical study of the interpersonal communication   psychological 

problems based on the study of cognitive processes, mental states and individual 
psychological characteristics of the individual. Basic categories and concepts of social 

psychology, methodological foundations of social psychology, the basic theories, concepts 

and principles of social psychology, the nature, content and form of psychic phenomena, 
laws of their dynamics, methods and techniques of researching interpersonal 

communication, the essence of the new psychological techniques and technology of 

studying  interpersonal communication. 

knowledge of mental phenomena of interpersonal communication in the 

accordance of the cognitive processes and  regulatory conditions; 

- knowledge of the theoretical and methodological foundations of modern  

psychology of  interpersonal communication ; 

- knowledge of the basic concepts and categories of modern psychology of  

interpersonal communication ; 

- the ability to adequately apply the acquired psychological knowledge in 

interpersonal communication ; 

- the ability to investigate individual human characteristics in terms of 

interpersonal communication in order to identify his personal attributes and  form  his  

psychological characteristics; 

- the ability to competently build a system of relationships with others in the 

context of interpersonal communication and group interaction ; 

- skills of interpersonal communication  psychological research, implementation, 

analysis , processing of the data and correct interpretation of the results ; 

- the ability to develop practical recommendations to help improve the individual 

in terms of interpersonal communication ; 

-  the ability to estimate and adjust interpersonal communication in order to harmonize 

the individual and his relationship with others . 

TAPS2202 Theoretical and applied political science  

2 credits 
Prerequisites: no 

The aim:   To introduce to the basics of politics, power and power relations, the political 

system of the Republic of Kazakhstan. 
Content: Political systems and forms of government, and institutions, the political processes 

in Kazakhstan and in the world. Program documents and the President's Addresses, strategic 

directions of home and foreign policy of the Republic of Kazakhstan. The idea of a global 
world as the new world order, an understanding of the major tendencies in world politics 

and international relations, contribution to the  national security  strengthening and terrorism 

and extremism prevention. 

- the ability to express attitude and to exercise social and political activity to resist 

various forms of manipulation; 
- the ability of a tolerant professional interaction and adaptation to the new conditions, 

taking into account the socio-cultural, ideological, political and religious differences. 

PSSE 2203 Personal and Social Success Ethics 

2 cr / 3 ECTS 

The aim:   to introduce students to ethical standards, moral principles and  human values in 

the  social activity. 

- knowledge of basic ethical concepts and categories; 

- skills of independent moral orientation in society, indicating a sufficient level of 



 

 

Prerequisites: none 
1+1+0 

 

Content: The systematic understanding of the ways of forming and improving ethical 
standards in various areas of professional activity. Formation for future professionals of 

knowledge about the basic ethical concepts, regularities of forming ethical conduct in the 

process of a person’s socialization. Introduction to the basic stages and tendencies in the 
development of ethics. Revealing  the contents of fundamental ethical guidelines that form 

the moral position of  an  individual. 

ethical maturity; 
- knowledge of principles and methods of finding the best ethical decisions in difficult 

situations of everyday life; 

- skills of assessment of their own actions and the behavior of others in terms of ethics 
and  morality norms; 

-skills to behave in society and communicate with citizens in accordance with the rules 

of etiquette. 

CR2204 Culture and Religion 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: none 
1+1+0 

The aim: introduction to the  main cultural and religious peculiarities of 

Kazakhstan, consideration of the evolution of Kazakhstan peoples’ cultural 

and religious traditions. 

Content: Methods of  Cultural Studies and Religions Studies applied for 

researching Kazakhstan regions’ cultural and  religious phenomena; concept 

of ―dialogue‖  as one of the basic categories of the 20-21 century humanities, 

as well as peculiarities of theoretical language of describing its fundamental 

existential and socio-cultural parameters, boundaries and horizons. Specific 

features of man’s metaphysical and religious experience as ontological bases 

of a dialogue. 

- knowledge of scientific world outlook, ethnic and cultural tolerance; 

- the ability to  make comparative analysis of the hierarchy of core values 

of  the past and present religious and unreligious world outlook; 

- the ability to predict perspectives of  possible interaction of philosophy, 

religion, science and arts in the process of solution of the main world-

outlook problems; 

- the ability to identify synchronic and diachronic  interconnections of 

regional cultural phenomena, to identify  their causes and effects; 

 - skills of tolerant behavior, social and professional interaction taking 

into account ethno-cultural and  confessional differences. 

GASS2205 General and Applied Sociology 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: none 
1+1+0 

The aim: to form a general idea of the contemporary society; to make the 

students aware of social processes taking place both in the world and 

Kazakhstan (issues of stratification, social inequality, poverty and wealth, 

social, religious, economic and political conflicts). 

Content: Character of social interactions between people, social and group 

differences between them. Main laws of society development, basic 

sociological concepts, methods of sociological research, contemporary 

sociological theories, main trends and results of contemporary research in 

sociology.    

- the  ability to make independent analysis of  the processes and 

phenomena taking place in the society;  

- the ability to dynamically use alternative, new or innovative 

sociological approaches in solution of professional issues; 

- the ability to express one’s thoughts in oral and written forms correctly 

and reasonably; 

- the ability to use the gained knowledge in certain situations; 

- skills of social interaction: collaboration, tolerance and respect; 

- skills of social prognosis and strategic planning, public speech, 

argumentation, conducting discussion and debate 

SSHA 2206 Safety and Security of Human Activity 

2 credits/3 ECTS 
Prerequisites: none 

1+1+0 

 

The aim: acquisition of theoretical knowledge and practical skills necessary 

for creating proper living environment and labour conditions, identification of 

negative impacts of living environment, elaboration and realisation of 

protective measures to secure the man and living environment from negative 

impacts. 

Content: Basic natural and techno-sphere dangers, their properties and 

features, types of impact of harmful and dangerous factors on the man and 

natural environment, methods of protection. Bases of theoretical analysis and 

prediction of hazard phenomena and processes.    

- knowledge of protection measures from  natural and techno-sphere 

disasters within the sphere of professional activity; 

- the ability to make decisions within the limits of one’s competence and 

authority in emergency situations (ES); 

- the ability to identify the  major dangers of man’s living environment, to 

assess the risk of their realization. 

- knowledge of protection methods and safety technologies in emergency 

situations. 

 

 

 



 

 

ESD 2207 Ecology and Stable Development 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

none  

1+1+0 

The aim: to provide students with systematic and practical knowledge on 

ecology and stable development, protection of environment and rational  

environmental management  to train qualified specialists with a wide range of 

skills.  

Content. Basic regularities of life forms’ interaction with the environment; 

mechanisms of ecosystems and biosphere stability and functioning;  place and 

role of  ecology in modern economic, political and social problems solution; 

modern global economic problems, their causes, stages of formation and 

consequences. Special place in the discipline is given to stable development 

of nature and society, international cooperation in the sphere of environmental 

safety 

-the ability to identify and analyze natural and human-caused ecological 

processes and to find the ways of their regulation;   

- the ability to understand modern concepts and strategies of stable 

mankind development aimed at systematic changing of traditional forms 

of management and people’s lifestyle in order to preserve stable 

biosphere and society development without  disastrous crisis; 

-the ability to use in practice the obtained knowledge of basic regularities 

of life forms’ interaction with the environment in order to preserve stable 

development; 

- skills to analyze ecological processes, to set specific targets and  

priorities of stable nature and society development. 

KL 2208 Kazakhstan Law 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

 

The aim: to study  the peculiarities of Kazakhstan legal system, to study the 

main regulations of basic norms of legal documents in the RK. 

Content. Legal system in Kazakhstan, conceptual issues of basic regulations 

in the RK. 

Theoretical bases of rule-of-law state formation, democratic society and social 

state. Basic trends of Kazakhstan’s law policy conception in 2010-2020 and 

‖The Strategy ―Kazakhstan - 2050‖. 

-knowledge of legal system peculiarities in Kazakhstan in historical and 

law context and in current situation of national legal system integration 

into the world system of laws; 

-the ability to apply scientific and theoretical knowledge in daily activity  

in defending   constitutional rights and freedoms.  

 

Module  1.  Introduction to Economics 

Mac 2401 Macroeconomics 

2  Credits / ECTS 

Prerequisites: None  
1+1+0 

The purpose the course - gives insight into the internal device and of the 

functioning of the modern economy as a single, integrated and dynamically 

changing system. 

Objectives of the course - to give students a deeper understanding of the 

macro-economic processes, such as economic growth, employment, inflation, 

exchange rate, balance of payments, external debt, and other ways to control 

and to achieve the desired results of the public. 

-  Understanding the patterns of economic development, the basic 

principles of the organization of modern economic life at the macro level; 

- The possession of the primary economic analysis skills, the ability to 

analyze processes, situations, events and issues in the modern economy. 

 

Module 3. Finance and credit 

Fin 2402 Finance 

3  Credits /3 ECTS 

Prerequisites: None  
2+1+0 

The purpose of discipline is to develop in students a solid knowledge of the 

concept and features of the financial system, introduction to the theory and 

organization of public finance, corporate finance different forms of 

ownership, and with features of the functioning of financial markets. 

Discipline objectives: 

- Possess comprehensive knowledge in the field of financial theory 

countries with developed market economies, and Kazakhstan; 

- Learn the basics of practical organization of Finance; 

- To acquire the ability to apply knowledge and skills in the practice of 

financial work. 

-  to know the characteristics of the organization of corporate finance of 

various forms of ownership and management, to be able to assess the 

financial position of the Corporation, to develop financial plans and 

projections have the skills to make the right financial decisions in the 

post-crisis period, the economy in various fields of operation of 

corporations. 

Module 4. Accounting and Audit 

BU 2403 Accounting 
2  Credits /3 ECTS 

Prerequisites: None  

The goals of discipline are the acquisition of theoretical knowledge and 

practical skills audit of business entities as independent control of proper 

organization of accounting, organization and functioning of the internal 

-  be able to diagnose, predict and manage cash 

- To analyze the process of financial management of enterprises and 

business organizations, 



 

 

1+1+0 control system. 

Discipline objectives: 

-study methodology and the organization of accounting - the study of 

regulatory accounting; - introduction to international accounting system - 

familiarization with the system of management of the organization, the rights 

and duties of chief accountant - study accounting policies on various aspects 

of accounting; - the study of accounting non-current assets 

- To form the optimum ratio of financial resources and sources of 

formation and distribution. 

IP 2601 Innovative entrepreneurship (by 

branches) 
2  Credits /3 ECTS 

Prerequisites: None  

1+1+0 
 

The purpose of discipline is to develop in students the necessary skills and 

competencies to succeed in the field of entrepreneurship in the industrial 

sector, the implementation of innovation in market conditions, management of 

risky investments in the production of goods. 

 

As a result of the development of the discipline the student must 

know: current trends and variations of economic development; 

be able to: assess the economic situation of the economic entity in the 

market and choose the strategy and tactics of innovative behavior, which 

allows to obtain and maintain a competitive advantage. 

IP2602 Intellectual property law  

2  Credits /3 ECTS 
Prerequisites: None  

1+1+0 

 

The objectives of this course is formation at students under the laws of the 

Republic of Kazakhstan and other regulatory legal acts, international treaties, 

judicial and administrative practice ideas about intellectual rights of a citizen 

or legal person of intellectual property and related facilities. 

As a result of the development of the discipline the student must 

be able to reveal features of the invention, utility model, industrial design, 

and other objects of intellectual property rights, to explain the differences 

between the copyright objects and the objects of  patent law. 

PP 2603 Business Law 
2  Credits /3 ECTS 

Prerequisites: None  

1+1+0 
 

The purpose of discipline - is to focus students on the system, a 

comprehensive study of the main themes of discipline, RK legislation 

regulating business activities, as well as the formation of the correct 

application of the basic skills of legal concepts and institutions of business 

law in practice. 

Discipline objectives: 

introduction to the basics concepts of the state in the field of entrepreneurship, 

forms and methods of its implementation, the concept, the system of business 

law and the content of its main sections. 

As a result of the development of the discipline the student must: 

know: the basic legal documents and be able to correctly and fully reflect 

the results of professional work in the legal and other documentation, the 

conditions and procedure for the exercise of professional activities on the 

basis of a developed sense of justice. 

TP 2604 Labor law  

2  Credits /3 ECTS 
Prerequisites: None  

1+1+0 

 

The objectives of the discipline: teaching students to understand the 

foundations of legal regulation in the sphere of labor relations in the Republic 
of Kazakhstan, the ability to identify trends in the development of legislation 

and practice in this area, the formation of students' skills of legal action for the 

protection of labor rights. 

As a result of the development of the discipline the student must: 

To know: The subject of labor law, its place in the Kazakh law, the basics 

of the legal status of the subjects of labor relations; sources, a system of 

law and a system of laws of RK; 

Be able to: competently, based on the rule of law, qualify circumstances 

arising in the implementation of employment; 

Know: the skills of analysis and solutions of legal problems in the field of 

labor relations 

ME 2605 Global economy  
2  Credits /3 ECTS 

Prerequisites: None  

1+1+0 
 

The purpose of discipline is to develop students' understanding of the 

development of the world economic system as a set of interacting institutions 

under the influence of endogenous and exogenous factors.  

As a result of the development of the discipline the student must 

know the basic trends of the modern world economy, to be able to 

navigate the world monetary and financial system, monetary and financial 

relations, have the skills to apply the results of the latest research and 

publications in leading journals devoted to the development of the world 

economy 



 

 

FNP2104 Philosophy of Scientific Knowledge  
2  Credits / ECTS 

Prerequisites: None  

1+1+0 

Module purpose: to study science philosophy, as a culture phenomenon. 

Philosophy, its subject and functions. Philosophy in a cultural and historical 

context. Historical types of philosophizing in a culture context Old Indian 

philosophy as a phenomenon of east culture. Ancient Chinese philosophy 

during blossoming of the Chinese culture. Philosophy in ancient art. 

Knowledge: philosophy phenomenon in medieval culture.  Arab-Muslim 

philosophy in a context of Islamic culture a philosophy and religion 

Phenomenon in the West European medieval culture.  Philosophy in 

culture of the Renaissance and the Reformation.  The West European 

philosophy in culture of New Time.  

Russian philosophy as 

phenomenon of the Russian culture of H1H – XX century of century. 

Philosophy phenomenon in the Kazakh culture 

The Soviet Philosophy in culture of the XX century. The western 

philosophy in a context of culture of the XX century. 

eve of HH1 of century. Life philosophy. Philosophical anthropology. 

Social philosophy. 

Culture philosophy. Love philosophy. Religion philosophy. History 

philosophy 

Policy philosophy. Education philosophy. 

Ability to use problems of the theory of dialectics. Epistemology. 

Philosophy of global problems. 

ITPZ 2301 Information Technologies for 
Professional Purposes  

3  Credits / ECTS 

Prerequisites: None  
1+0+2 

The purpose of the course - to form the students' knowledge and skills in the 

field of information technology necessary for professional work. 

The main objectives of the course: To give an idea of the role of information 

technology in the modern world, to  lay skills of  the rules of safety and 

hygiene at work on a PC, to show the range of tools and methods for 

collecting, processing and transmission of data to obtain information of a new 

quality; 

impart skills to work with modern software, services and information 

resources needs of professional activity; introduce the features of professional 

communication using modern means of communication. 

know: the role of electronic communication in professional activities, the 

procedure for adding or editing information in the automation system; 

To be able to: use software solutions for professional tasks, using the 

services and information resources of the Internet in professional 

activities; using modern techniques for administration, data processing 

equipment; 

To possess:     the techniques and methods of preparation text, tabular 

and graphic material, methods of registration illustrations, methods of 

visual display of the results. 

Module 3. Finance and credit 

NN 2401 Taxes and Taxation  
3  Credits / ECTS 

Prerequisites: Finance  

2+1+0 

The purpose of the discipline: to give students a basic theoretical knowledge 
in the field of taxes and taxation needed to understand the trends of the 

modern tax system in Kazakhstan, topical issues of taxes of Kazakhstan, as 

well as to develop practical skills in the calculation of taxes and charges 
levied in Kazakhstan. 

Discipline objectives: 

- Establish a system of students' knowledge in the general theory of taxation; 
- To prove the general trends in the development of the tax system and tax 

policy directions of Kazakhstan; 

- To teach students to calculate tax payments. 

Know the basics of the modern theory of taxes and tax patterns of 

development of the tax system in Kazakhstan, the main directions of tax 

policy of Kazakhstan law, the duties of taxpayers and tax authorities, 

taxpayers responsible for violations of tax law, the mechanism of 

calculation, collection and payment currently in taxes and fees in 

Kazakhstan . 

Module 4. Accounting and Audit 

Aud 2402 Audit  

2 Credits / ECTS 
Prerequisites: Accounting 

1+1+0 

The objectives are the development of the discipline: to teach students the 

basic concepts of the audit, the theoretical basis of audit, general technology 

audits, the relationship of accounting and auditing. 

-  to know the nature and content of the auditor's work in preparation, 

execution and registration of the audit of financial and economic activity 

of the industrial enterprises of different organizational and legal forms 



 

 

Discipline objectives: 

- To consider the difference between the audit of other forms of control 

- To answer questions of the organization of auditing, audit 

- The development of audit procedures; 

- Skills audit. 

provided by the law; 

- Know what kind entities are subject to statutory audit;  

- Know what types of services can be provided by the auditor (audit firm) 

 

 

Module 6.  Management decision and  Organizational behavior 

UR 2403 Management decision  

3  Credits / ECTS 

Prerequisites:  Management 
 

2+1+0 

The purpose - to form a complex of knowledge of students in priority areas 

of development management decisions 

The objectives of the course is to examine the essence and characteristics of 

the major management decisions; function solutions in the methodology and 

the organization of the management process. 

The course examines the concept of administrative decisions, the 

development and management decision-making, classification and model 

development and decision-making, plant and management solutions for top-

level company management, application development and decision-making in 

the group. 

As a result of the discipline the student must: 

to know the basic concepts, categories and tools for decision-making, the 

basic stages in the development and management decision-making, 
classification of methods of decision-making. 

be able to analyze and interpret financial, accounting and other 

information contained in the financial statements of enterprises of 

different ownership forms, and use the information to make management 

decisions. 

possess practical skills of selecting the appropriate and most effective 

method of justification of a decision, determine the economic and social 

implications of management decisions. 

OP 2404 Organizational behavior  

3  Credits / ECTS 
Prerequisites:  Management 

  

1+1+0 
 

The purpose the course - the mastery of knowledge, methods and techniques 

of behavior management individuals and groups in organizations. 

Objectives of the course: To give an idea of the current status and trends in 

organizational behavior, management techniques to study the behavior of 

employees in organizations and groups, to develop management skills of 

human behavior and to improve the efficiency of the organization. 

 

know: the importance of organizational behavior in the management 

system, factors of group behavior and methods of studying relationships 

in the professional group, organizational and administrative methods of 

management. 

be able to: manage relationships with colleagues, subordinates and 

superiors; purposefully form a cohesive working team. 

possess: the methods of motivation and incentive groups of people 

effectively manage. 

Module 7.  Business Management and HR management 

PM 2405 Production Management  

3  Credits / ECTS 
Prerequisites:  Management 

  

2+1+0 

 

Goal - to armament the theoretical and practical knowledge in the field of 

management of production systems. 

objectives: 

- The study of the basic laws of organization of production processes; 

- Consideration of the principles and methods of control primary and 

secondary production, 

organization of technical preparation of production. 

 

 The theoretical basis of production management; 

 Principles and methods of production management. 
 be able to: 

  - Apply their knowledge to solve specific problems of practice; 

  - To apply the knowledge to improve the supply chain, business 
logistics, business process reengineering, etc. 

 skills in the area: 

-implementation of economic calculations; analysis of data and results of 
individual aspects of the enterprise, the enterprise development plan. 

 

UP Educational Practice  

2 Credits /4 
 

Target Practice: An Introduction to the activities of the various business 

organizations, its place in the relevant industry and the economy.  In the 

course of practice studied the implementation methods of theoretical 

knowledge they have acquired in the field of economics and management, 

especially theirtheir manifestations depending on the membership of a 

particular industry, size, organizational and legal forms, etc. 

  Objectives of practice: 

- Strengthening and deepening the theoretical knowledge on fundamental 

general professional and special disciplines, skills and methods of 
practical work. 

 - The study of the students the principles and methods of management of 

market activity of the enterprises; 
- Mastering the elements and skills of students and independent research, 

working with statistical and analytical materials, reporting data of 

enterprises (organizations, firms); 



 

 

- Consolidation of acquired knowledge on the basics of management, the 

definition of the organization's mission, its structure and functions, the study 

of group dynamics in organizations, etc.; 

-develop the students' abilities and skills related analysis of management of 

the organization, the development of measures to improve the efficiency of 

management; 

- Synthesis of outcomes of practice of writing in the form of a brief report. 

- The study of the experience of organizing the management of the 
enterprise (organization, company). 

 

Module 2. Management and Marketing 

 
 

 

Log 3401 

Logistics  
3  Credits / ECTS 

Prerequisites:  Management 

 
2+1+0 

Objective:  give to students basic knowledge in the field of organization, 

planning and management of material and information flows in the 

production, distribution and circulation of goods. 

Discipline objectives are to study the goals and objectives of logistics 

management, materials management in the areas of production and 

circulation. 

This course covers the basic components of the logistics of their relationship - 

information logistics, logistics, inventory, logistics, warehousing, 

transportation, logistics management organization, etc. 

know: the basic elements and stages of the logistics process, indicators 

and methods of the organization of the logistics process. 

be able to: organize the logistics process, calculate indicators of logistics; 

understand the peculiarities of the various aspects of logistics. 

possess: the skills of planning and management of the logistics process in 

the enterprise. 

Module 5. Quantitative assessment of the economy 

Eco 3402 Econometrics  
2  Credits / ECTS 

Prerequisites:  Management 

 
1+0+1 

Цель курса - обеспечить подготовку специалистов высшей 

квалификации, способных глубоко разбираться в вопросах экономики, 

финансов, страхования, налогов и налогообложения, рынка ценных 

бумаг, ценообразования, инвестиционной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

— расширение и углубление теоретических знаний о качественных 

особенностях экономических и социальных систем, количественных 

взаимосвязях и закономерностях их развития; 

— овладение методологией и методикой построения и применения 

эконометрических моделей как для анализа состояния, так и для оценки 

закономерностей развития указанных систем.. 

- Понимать и уметь анализировать в общих чертах основные 

экономические и программы в Республике Казахстан и за ее 

пределами;  

- знать и выполнять требования современного законодательства; 

-  ориентироваться в окружающем мире, в  социально-

экономических процессах, происходящих в Казахстане и за его 

пределами 

Module 7.  Business Management and HR management 

UP 3403 HR management  

3  Credits / ECTS 

Prerequisites:  Management 
  

2+1+0 

 

The purpose - the study of the principles and methods of formation, 

development and employment of staff. 

Objective - ensuring the organization at the right time in the right place, and 

the necessary number of suitably qualified personnel such as is necessary to 

achieve the objectives of the organization. 

The content of the course - the principles and methods of personnel 

management, the theoretical and practical problems in the functioning of 

systems of personnel management, the realization of human resources policy, 

the choice of the most effective control technology. 

know: labor law, approaches the formation of reserve personnel, 

personnel certification. 

be able to: develop a strategy for HR management, human resources 

policy and planning personnel work - skills: the use of knowledge to 

solve problems for the effective management of human resources - 

planning staffing needs  for the future. 

IET 1-Specialization "Strategic (general) management" 



 

 

SM 3501 
 

Strategic Management  
Credits / ECTS 

Prerequisites:  Management 

  
2+1+0 

Purpose: to familiarize with the basic approaches to strategic management of 

organizations and the formation of their development strategies. 

Objectives: The analysis of contemporary approaches to strategic 

management, including strategic planning and strategy implementation. 

Course Content: Strategic planning and management: general concepts. The 

process of goal setting as a step of the process of strategic planning. Models 

of strategic choice. Strategic planning in terms of diversification of 

production. Functional strategies of the enterprise (organization). Grocery 

strategy. Taking into account risks in the strategic management of enterprise 

development. Methods of strategic management. Controlling in the strategic 

planning and management in the enterprise. 

know: goals, strategic decision in the form of a program or plan, 
implement and manage the program underway. 

be able to: define the objectives, generate programs or plans to develop 

the algorithm of the program, identifying and finding the necessary 
funding sources to implement the strategic program, including the 

monitoring of the implementation. 

Skills: rising of validity, quality and effectiveness of strategic 

management solutions. 

 

BP3502 

 

Business Planning  

3 Credits / ECTS 

Prerequisites:  Management 

 

2+1+0 

 

Objective: To develop a set of design documentation and evaluation of the 

effectiveness of the organization for the project life cycle. 

Objectives: The development of logical and structural model of the business 

plan, the assessment of the market potential of the project, determine the 
amount, structure and sources of financing the business plan, the development 

of solutions for the implementation of the business plan, the development of 

models and monitoring the implementation of the business plan. 

know: Methodological and methodical bases of drawing up a business 

plan. 

be able to: apply the received knowledge of business planning in practice. 

Skills: competently composed business plan, evaluating the performance 
of the organization. 

YZ3503 

 

Cost Management  

3 Credits / ECTS 

Prerequisites:  Management 
2+1+0 

Purpose: theoretical and practical issues of cost management in the enterprise. 

Objectives: The concept and essence of costs as an economic category, the 

approaches to their classification, theoretical and legal basis of cost 

management features of the analysis and planning unit cost of production 

enterprises, identify areas to reduce them, the modern system of cost 

management and results. 

 Course content: The nature and value of costs. Classification of costs. Legal 

basis of cost management. Information of management costs. Theoretical 

basis of cost management. Cost of products. The cost of production. Current 

costs of the enterprise. 

Cost management systems in the enterprise. Non-recurring costs. 

 

to know: the nature of costs and approaches to their classification, 

theoretical and legal basis of cost management features of the analysis 

and planning of current costs in enterprises, the direction of reducing 

them 

be able to: apply their knowledge of cost management in practice. 

skills: analysis and cost control, kalkulyatsts production costs. 

IET 2-Specialization "Human Resource Management" 

UZ 3501 

 

Management of employment  

3 Credits /5 ECTS 
Prerequisites:  Management 

2+1+0 

 

       Course objective: the formation of students systemic understanding of the  

management of employment population.. 

        Objectives of the course: 

  - The study of the subject and objectives of employment, problems of 

management of employment of the population in the country and the region; 

  - The disclosure of the functioning of the labor market and its impact on 

employment; 

  - The study of the mechanism of state regulation of employment; 

  - The study of the problems of social support for the unemployed in 

Kazakhstan; 

know: basic concepts, categories and principles, the modern system of 

organization of employment, legal problems of social support for the 
unemployed in the Republic of Kazakhstan, the technology of the 

institutions and organizations of the employment services. 

  be able to: analyze the scientific and technical literature, give an 
explanation, persuasion, conflict resolution in the field of social work on 

the issues of employment and its regulation, the application of different 

methods of research in the field of social work, the experiment of the 
identified problem. 

  Skills: identify the characteristics of employment and its regulation, the 

organization of independent work, conduct available social research . 

ETR 3502 

 

Economy of labor resources  
3  Credits /5 ECTS 

Purpose: give to students the theoretical knowledge and practical skills in the 

study of socio-economic problems of the labor force. 

know: the theory of the formation, distribution, redistribution, sharing and 

use of human resources, the mechanism and methods of controlling them. 



 

 

Prerequisites:  Management 
2+1+0 

Objectives: To give knowledge of the theory of the formation, distribution, 

redistribution, sharing and use of human resources, mechanisms and 

management techniques to develop practical skills to carry out basic 

economic and statistical calculations and analysis of the reproduction of the 

labor force. 

Summary: Human Resources Society. The main categories. Influence of 

features of reproduction on the formation of human resources. 

 

be able to: carry out the basic economic and statistical calculations and 

analysis of the reproduction of the labor force. 

Skills: human resource management at all levels of the economy - from 

business to government. 

 

PPD 3503 

 

Psychophysiology of professional 

activity 
3  Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  Management 

  

2+1+0 

Objective: To study the properties of human psychophysiological manifested 

in a particular professional activity and influencing on the efficiency and 

quality of these activities. 

Objectives: To form a basic understanding of the physiological prerequisites 

for the formation of individual human mental activity, to show the role of 

social media in the education of the basic character traits, the formation of a 

professional. 

Course content: The labor as the main form of human activity and its 

physiological - psychological characteristics. History and current problems of 

physiology and psychology of labor. 

know: the physiological basis of individual differences, 

be able to: predict the characteristics of human behavior, 

  skills: problem solving professional qualification and professional 

competence. 

IET 3-Specialization "Innovation management " 

IM 3501 

 

Innovation management 

 3  Credits / 5ECTS 

Prerequisites:  Management 

2+1+0 

The goal: give to  students theoretical knowledge in the field of economics of 

innovation and development of students with practical problem-solving skills 

in the field of organization and management processes of creation and 

commercialization of industrial innovation. 

Objectives: During the course students should acquire theoretical, 

methodological and empirical knowledge in the field of innovation, processes 

and patterns of development of the national innovation system, the structure 

and mechanisms of the innovation market. 

Within the course is conducted the study and analysis of the following issues: 

the classification of innovation, analysis of the sources and mechanisms of 

financing innovation, innovative business management problems, the 

formation of product strategy of companies, evaluation of the effectiveness of 

innovation, methods of commercialization of research and development, 

marketing, innovation, management innovation projects. 

Know the planning and implementation of innovation, methods of 

analysis of the situation in the industry and in the organization. 

To be able to methodically correctly analyze the internal and external 

environment for innovation organization, to develop an innovative 

strategy for the organization, to design the structure of organizations and 

entities with innovative, groundbreaking work plan, to apply modern 

methods and models to generate optimal management decisions in the 

field of innovation. 

Have the skills management methodology in the organization of the 

innovation process 

 

 



 

 

IM 3502 Investment management  
3  Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  Management 

2+1+0 

The aim of the course -  to disclose the theory, metodical fundamentals and 

practical methods of investment management in the contemporary economy. 

Objectives: To examine the structure of investments, determination of 

investment management, the study of methods of economic assessment in 

investment management, consideration of the investment market of the 

Republic of Kazakhstan, to give his assessment and prediction; offer basic 

guidelines for evaluating the effectiveness of investment projects and their 

selection for funding; familiarization with the experience and technique of 

mergers and acquisitions. 

This tutorial discusses the various forms of investment in fixed assets and 

securities businesses and corporations. 

know: current models and methods for evaluating the effectiveness of 

investment projects and the development of algorithms for the investment 

program. 

be able to: assess the effectiveness of participation in the project to apply 

the criteria for evaluating the effectiveness of investments for the various 

tasks to budget capital investment for companies.; 

possess: the skills of calculations of investment projects risk analysis of 

investment projects in the calculation of the financing needs of the 

project. 

UZ 3503 

 

Cost Management  

3  Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  Management 

2+1+0 

Purpose: theoretical and practical issues of cost management in the enterprise. 

Objectives: The concept and essence of costs as an economic category, the 

approaches to their classification, theoretical and legal basis of cost 

management features of the analysis and planning unit cost of production 

enterprises, identify areas to reduce them, the modern system of cost 

management and results. 

 Course content: The nature and value of costs. Classification of costs. Legal 

basis of cost management. Information of management costs. Theoretical 

basis of cost management. Cost of products. The cost of production. Current 

costs of the enterprise. 

Cost management systems in the enterprise. Non-recurring costs. 

to know: the nature of costs and approaches to their classification, 

theoretical and legal basis of cost management features of the analysis 

and planning of current costs in enterprises, the direction of reducing 

them 

be able to: apply their knowledge of cost management in practice. 

skills: analysis and cost control, kalkulyatsts production costs. 

UK 3401 Quality management  
3  Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  Management 

2+1+0 

The goal - to provide theoretical and practical knowledge on management of 

product quality based on the study of best practices developed foreign 

countries. 

Objectives: To study and systematization of knowledge in the following 

areas: 

  the basic concepts of the theory and methodology of quality control of the 

product, analysis of the main areas to ensure product quality, familiarity with 

basic aspects of the quality of the product at the macro and micro level, 

mastery of the development of a system of measures to improve the quality of 

products, including the methods and principles of the development of 

measures to improve product quality. 

know: 

  main objectives of product quality control; processes and principles of 

quality management of the product; concept of quality management. 

be able to: identify the significant factors of product quality control; 

Skills: quality management, use of modern methods of monitoring quality 

management, the definition of a set of measures to improve the quality 

 

Module 9.  Project management and corporate governance 

UP 3402 Project management  

3 Credits /5  ECTS 

Prerequisites:  Management 

2+1+0 

The aim of the course - to disclose the theory, methodics the basics and 

practices of project management activities in the current economic conditions. 

Objectives: armament graduates knowledge of project management, 

consideration of ways to integrate the the project activity to the organizational 

structure of the enterprise, consideration of the functions and sub-systems 
project management, mastering the methods of project analysis and evaluation 

of projects. 

 

know: the basic features and types of projects, characteristics of projects, 

project management function 

be able to: divide the activities into separate interdependent tasks, assign 

tasks required to complete the amount of time and resources, to analyze 

the feasibility of the project. 

possess: The methods of complex analysis and assessment of the socio - 

economic efficiency of investment projects 



 

 

UI 3403 Management of changes 
3 Credits / 5  ECTS 

Prerequisites:  Management 

2+1+0 

Objective: To teach students the basic knowledge, skills and expertise in the 

field of organizational change management. 

objectives: 

-depth understanding of the laws and actions of the students the principles of 

organizational change management, and their relationship to changes in the 

external environment and the life cycle of the organization. 

The course will address the extent of the changes in modern organizations, the 

nature of the change process, the organization of the change process, 

implementation issues, including the resistance to change. 

 

Know: laws, principles and process parameters change management in 

organizations; 

Be able to: analyze the processes and problems of organizational change 

management practices and find ways to effectively address a management 

practice. 

Have skills: decision-making related to organizational changes. 

IET 1-Specialization "Strategic (general) management" 

MM3504 

 

International Management  

3 Credits /5 ECTS 
Prerequisites:  Management 

2+1+0 

The goal: to master the modern experience of the management of international 

corporations (MC). 

Objectives: a comprehensive study, analysis and evaluation of the 

environment of international business, analysis and evaluation of the cultural 

background of each country, the choice and the practical use of organizational 

forms in which operations are carried out overseas firms. 

Contents of the course: International Business and International Management. 

Organizational and legal forms of international business. Strategic planning in 

an international firm. Financial and investment solutions to international 

management. The technology of international investment. Human resource 

management and ethics in international business. 

know: theoretical issues and methodological foundations of the analysis 

and evaluation of the environment of international business, 
organizational and legal forms of international business, organizational 

development prospects MNCs. 

be able to: effectively solve the problem of increasing labor productivity 
and scale foreign trade enterprises. 

Skills: maximize the use of the economic potential and legal 

empowerment of the host countries. 

UVD 3505 

 

Management of foreign activities  

3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites:  Management 

1+1+0 

 

Purpose: To provide students with an integrated system of theoretical 

knowledge about the forms, procedures, methods and conditions of 

organization of foreign business entities. 

Objectives: The study of the basic concepts, forms and management 

mechanism of foreign trade activities, organizational, legal and economic 
conditions for the selection of the foreign partner, the content and features of 

the sections of the external economic contracts, the procedure for concluding 

and carrying out foreign trade transactions of foreign operations as well as the 
basic conditions of delivery (Incoterms). 

to know: the forms, procedures, methods and conditions for foreign trade 

by 

be able to: apply the knowledge management  of foreign economic 

activity in practice. 

Skills: conclude foreign trade transactions of foreign operations, 
negotiating and paperwork in a foreign language. 

UR3506 

 

Risk management  

3  Credits /5 ECTS 
Prerequisites:  Management 

2+1+0 

Course objective: the study of risk management activities. 

Objectives: To examine the approaches to the definition of risk and risk 

classification methods, the study of methods of identification 

riskoobrazuyuschih factors, the acquisition of skills in risk management, and 

analysis methods to reduce the risk 

Course content: The course addresses issues such as the concept of risk in the 

economy, forming factors, the general principles of risk analysis, risk 

management, ways to reduce the risk, taking into account risks in the 

financing of the project, the organization of risk management. 

to know: the concept of risk and its classification, risk assessment, the 

damage, the main ways to minimize risks in the various activities. 

be able to: analyze and identify potential risks, implement mechanisms to 

manage, organize preventive measures. 

acquire skills in the selection of effective risk management activities. 

UK3507 
 

Management of competitiveness  
3Credits /5 ECTS 

Prerequisites:  Management 

Purpose: to familiarize with the methodological regulations, principles and 

scientific-practical recommendations to improve the efficiency of 

management of competitiveness of organizations. 

know: the theoretical, methodological position, the principles of 
competitiveness management organizations. 

be able to: apply the knowledge management competitiveness in practical 



 

 

2+1+0 Objectives: To study the main factors affecting the competitiveness of 

organizations in the market environment. 

Summary: The basic theory of competition. the basic economic laws of 

market relations, scientific approaches to the management of competitiveness. 

control theory of competitive advantages, methods of assessment of 

competitiveness. 

 

work, 
Skills: refining the structure and composition of the stages of the life 

cycle of the organization, management features competitiveness of the 

organization .  

IET 2-Specialization "Human Resource Management" 

ET 3504 
 

Labor economics  
3  Credits /5 ECTS 

Prerequisites:  Management 

2+1+0 

 

Purpose: To equip students with the scientific, methodological and practical 

knowledge in the field of labor economics. 

Objectives: To examine the social and labor aspects of the work and the 

specifics of their content in organizations; consider modern techniques of 

evaluating the effectiveness of employment of staff, to master the 

methodology of the audit in the social and labor issues, explore the advanced 

domestic and foreign experience in the issues addressed in the course. 

know: labor, its types, categories, functions, personnel classification, 
personnel structure, and factors affecting it, indicators of the personnel 

movement; 

  be able to: - plan and analyze indicators of labor organization; 
Skills: Professional reasoning in the analysis of standard situations in the 

field of labor economics. 

OT 3505 
 

Labor Organization  
2  Credits /5 ECTS 

Prerequisites:  Management 

2+1+0 
 

Objective: To study the methodological issues and fundamental theoretical 

principles of work organization in enterprises. 

Objectives: To learn the methods of work organization, the analysis of the 

level of organization of work, design work organization. 

Course content: The nature and content of work organization. Place of work 

organization in the organization of production. Features of the scientific 

organization of labor.  .  

 

to know: the nature, content and main directions of the scientific 

organization of labor 

be able to: manage the organization of work in the enterprise, to analyze 

the level of organization of labor, calculate the cost-effectiveness of 

measures to improve the organization of labor. 

Skills: assessment of the level of work organization. 

NT 3506 

 

Setting of labor quotas  

3  Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  Management 
2+1+0 

 

Objective: To study the methodology and practice of establishing measures of 

labor market conditions in each enterprise. Objectives: To learn the methods 

for the determination standard time per unit of output, the most rational mode 

of use of the equipment and machinery, development of more rational 

structure of the production process. 

Complete this course will know about the norma of working time. Can do 

an analysis of labor structure of the manufacturing operation for 

individual trace elements (labor techniques, labor actions, labor 

movements). 

PM 3507 

 

Staff Marketing  

3  Credits /5 ECTS 

Prerequisites:  Management 
2+1+0 

 

 

Purpose: to gain theoretical knowledge of the basic categories of staff 

- marketing. 

Objectives: The study of the nature and characteristics of the marketing of 
personnel, the experience of leading foreign countries in this field, 

introduction to the trend of marketing staff at leading companies in the world. 

Course Content: Marketing of personnel in a market economy. External and 
internal factors that determine the direction of the marketing staff of the 

enterprise. 

know: the nature and characteristics of the marketing of personnel, the 

experience of leading countries in this field. 

Be able to: identify areas of strategic and operational planning staff; 

Skills: Analysis of job descriptions and position of the service staff of the 

organizations in terms of the functions of marketing staff.. 

IET 3-Specialization "Innovation management " 

RM 3504 

 

Risk Management  

3  Credits /5 ECTS 
Prerequisites:  Management 

2+1+0 

 

Course objective: the study of risk management activities. 

Objectives: To examine the approaches to the definition of risk and risk 

classification methods, the study of methods of identification 

riskoobrazuyuschih factors, the acquisition of skills in risk management, and 

analysis methods to reduce the risk 

to know: the concept of risk and its classification, risk assessment, the 

damage, the main ways to minimize risks in the various activities. 

be able to: analyze and identify potential risks, implement mechanisms to 

manage, organize preventive measures. 

acquire skills in the selection of effective risk management activities. 



 

 

Course content: The course addresses issues such as the concept of risk in the 

economy, forming factors, the general principles of risk analysis, risk 

management, ways to reduce the risk, taking into account risks in the 

financing of the project, the organization of risk management. 

UIS 3505 

 

Intellectual Property Management  

2  Credits /3 ECTS 

Prerequisites:  Management 
1+1+0 

 

Purpose: formation of a complex knowledge of the legal, economic and 

organizational management of intellectual property institutions of vocational 

education. 

Objectives: The formation of ideas about intellectual property as one of the 

main resources of the educational institution; disclosure of the substance and 

determine the characteristics of intellectual property as the object of economic 

relations, the development of technologies to manage intellectual property. 

know: legislation of Kazakhstan, the regulatory framework of intellectual 

property management, particularly the valuation of intellectual property. 

be able to: apply the theoretical knowledge in the development and 
implementation of management decisions. 

possess: the technology transfer process management of intellectual 

property. 

OVB 3506 

 

Organization the venture business  

3  Credits /5 ECTS 

Prerequisites:  Management 

2+1+0 
 

The goal: to give students the necessary skills and competencies to succeed in 

the field of entrepreneurship in the industrial sector, the implementation of 

innovation in the marketplace. 

Objectives: The development of the students the theoretical foundations of 

innovative business and the acquisition of practical skills in the field of 

innovation management at the firm level, the planning and organization of R 

& D processes, decision-making and justification of the methods of 

commercialization of scientific and technological innovation in the face of 

uncertainty and risk. 

Know: Principles and methods for the creation of new innovative 

companies and organizations. 

Be able to: Identify the amount of necessary investments, calculate return 

on investment, social, economic efficiency and innovation magnitude of 

risks. 

To own: The methods of calculating the total and commercial viability of 

innovative projects. 

IM 3507 

 

Innovative Marketing  

3  Credits /5 ECTS 

Prerequisites:  Management 
2+1+0 

 

 

The purpose of discipline is to develop theoretical knowledge and practical 

skills in marketing innovation. 

Objectives: The acquisition of knowledge and skills needed to identify and 

implement solutions to common problems of marketing in turbulent markets, 

high risk and lack of information. 

The course examines the selection of target segments and the precise 

positioning of an innovative product or service, the pricing policy, including 

the study of prices and sales conditions for high-tech markets, distribution 

channels based selection of innovative products and services. 

 

Know the principles of marketing management innovation, modern 

problems in the organization and management of innovation; 

to be able to use marketing tool for innovation 

Be familiar with the special literature, reference books and legal 

instruments for solving problems specific to future careers 

                                                                    4 Course /    7 semestre 

Module 8.  Quality and Performance management 

UP 4401 Performance Management  

3  Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  Management 
2+1+0 

Purpose: To form students a body of knowledge and skills about management 

as the management on the basis of performance criteria. 

Objectives: To study and systematization of knowledge on: 

  the basic concepts of the theory and methodology for performance 

management analysis of the main directions of providing improved 

performance, familiarity with foreign management models increase 

productivity. 

 

to know: the role of performance in management, technology factors and 

increase productivity of the organization, scope and potential for growth 

of productivity. 

able: to shape strategy and goals performance management decisions 

aimed at improving productivity, 

Skills: design modern performance management system. 

Module 9.  Project management and corporate governance 



 

 

KU 4402 Corporate governance 
3  Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  Management 

2+1+0 

The purpose of teaching the course - to help students of knowledge about the 

objectives, strategies, functions and methods of corporate governance in 

Kazakhstan and abroad, as well as the skills of solving practical problems of 

corporate governance. 

task: 

-the study of theoretical and practical bases of management of the company; 

-examination of the main models of corporate governance practice known in 

the world.; 

Within the discipline studied the theoretical and methodological framework 

for the assessment and analysis of the relationship between the managers of 

the companies and their owners. 

know: 

-types of organizational structures; 

-legislative framework of corporate governance in the RK; 

be able to: 

-use the basic knowledge in the field of corporate governance 

skills: 

-management decisions in the corporate business strategies with respect 

to value-based management. 

IET 1-Specialization "Strategic (general) management" 

OB4501 

 

Assessment of business  

3  Credits /5 ECTS 
Prerequisites:  Management 

2+1+0 

 

The aim of the course is the study of theoretical, methodological, and 

practical approaches to the assessment and management of enterprise value. 

Objectives: To study the organizational and regulatory framework to assess 

the value of the enterprise (business), the basic principles for the evaluation of 

the enterprise (business) development technology company valuation and 

individual organizations and groups of assets 

The course introduces the basic concepts of evaluation, management 

assessment activities, time estimate cash flows, the information and methods 

of business valuation, assessment features in the restructuring, investment, 

liquidation, determining the value of the land bank, etc.. 

Know the basic models and principles of decision-making on business 

valuation. Be able to: analyze the financial condition of the company, 

assess the value of a business using the basic valuation techniques. 

Have skills: working with existing financial reporting, decision-making in 

respect of assets and sources of funds of the commercial organization. 

KM 4502 

 

Management Consulting  

3  Credits /5 ECTS 

Prerequisites:  Management 

2+1+0 

 

The aim of the course: studying the development of theoretical knowledge in 

the field of management consulting acquisition of skills to apply them in 

practice. 

The objectives of the study subjects are acquainted with the nature and 

content of the consultation activities, training theory and practice of 

management consulting with professional advisors. 

Course Outline: Definition of management consulting, goals and objectives of 

counseling, the main stage of the consultation process, particularly in crisis 

counseling, counselors characteristics, types of customers, model 

management consulting, forms and methods of management consulting. 

As a result of the discipline the student must: 

Know: methods of organizing and implementing process management 

consulting. 

Be able to: make the best management decisions, the marketing 

management consulting services, to assess the cost-effectiveness of 

management consulting. 

To own methods of optimization of management decisions and analysis 

methods to solve problems. 

KM4503 

 

Crisis management  
2  Credits /3 ECTS 

Prerequisites:  Management 

 

1+1+0 

 

 

Objective: To learn the basics of crisis management, development activities of 

enterprises conclusion of the crisis, to give an idea about the institute 

bankruptcy and liquidation. 

Objectives: To teach the methodology of practical application of the 

principles, functions, methods, and technologies of financial recovery, to give 

a clear and accurate understanding of the nature, causes and typology of crises 

in economic systems and ways to overcome them. 

to know: the concept and content of bankruptcy procedures, the economic 

substance of the anti-crisis procedures and reasons for their choice. 

be able to: use the knowledge of the theory of crisis management 

  possess: the methods of identifying crisis situations; methods to reduce 

business risks and insolvency of the company. 

USS 4504 

 

Management of the social sphere  

3  Credits / 5ECTS 
Prerequisites:  Management 

Purpose: to familiarize with the basic issues of social policy and 

administration in the social sphere, Tasks: Study of Social Policy, techniques, 
procedures and practices of its design and implementation in some sectors of 

know: the theoretical foundations of social policy development and 

experience of its link with the economy of the country. 

be able to: apply the acquired knowledge in the field of management in 



 

 

2+1+0 the social sphere, the characteristics of its management in different countries. 
Summary: The concepts and the concept of social development. Management 

efficiency in the social sphere. The main directions of social policy. 

the social sphere in practice. 

Skills: work with the scientific and academic literature on the 

management of the social sphere. 

UP 4505 

 

Product Management  

3  Credits /5 ECTS 

Prerequisites:  Management 
2+1+0 

Purpose: to familiarize with the theoretical and practical issues of developing 

a balanced portfolio of products from the point of view of maximizing sales. 

Objectives: The study assortment planning, marketing support individual 

products at all stages of their life cycle, with the overall marketing strategy of 

the company, capital formation under the influence of the quality and 

uniqueness of the products.. 

know: the theoretical and practical aspects of creating a balanced 

portfolio of products 

be able to: plan a range of products, to provide marketing support for 

individual products. 

Skills: development activities for new products to the market, advice on 

pricing, distribution and promotion of products. 

IET 2-Specialization "Human Resource Management" 

USRO 4501 

 

Management of social development 

organization  

3  Credits /5 ECTS 

Prerequisites:  Management 

 
2+1+0 

 

The goal: the formation of the complex knowledge and skills of experts in 

management personnel necessary for the development of best management 

practices social work organization. 

Objectives: The development of the conceptual apparatus of social 

development management organization, the disclosure of the role, functions 
and tasks of social development management organization, consideration of 

trends in the development of science in the management of social 

development of the organization and use of new information technologies. 

know: the methodology, the terms of the functioning of organizations in 

different economic systems, experience in dealing with social and labor 

issues 

be able to: apply the knowledge to manage social development in 

practice. 

Skills: management personnel necessary for the development of best 

management practices social work organization 

OTZS  4502 

 

Payment in foreign countries 

3  Credits / 5ECTS 

Prerequisites:  Management 
2+1+0 

 

 

Objective: To study the experience of the development and application of the 

basic wage systems in foreign practice, the determination of their 

characteristics. 

Objectives: To determine the characteristics of pay systems in most advanced 

countries, the study of the essence of the various piecework wage systems, 

familiarization with the trend of wages in foreign countries. 

Course content: pay in the United States, Japan, the EU and the CIS. 

know: Payment for labor in all the leading countries of the available 

sources of economic, social and governance information. 

be able to: apply their knowledge of the theory of labor law and the 

norms of labor legislation in practice. Skills: develop the habit of 

applying the law to the specific industrial relations. 

SATP 4503 
 

System analysis of labor indicators 
2  Credits / 3ECTS 

Prerequisites:  Management 

2+1+0 
 

Objective: To study the nature and content analysis of the effectiveness of 

labor performance of your organization. 

Objectives: The assessment of security jobs in the production department 

personnel required for the production of professional and qualification 

structure, the use of high-quality labor force (working time) in the production 

process - the overall assessment of the performance and productivity of the 

plan. 

Course content: The system of indicators of labor, their role and place in the 

analysis of socio-economic development. 

know: the method of analysis of labor indicators. 

be able to: apply this knowledge in the analysis of various indicators of 

labor. 

skills: a qualitative analysis of the use of labor resources (working time) 

in the process, assess the effectiveness of the utilization of labor 

resources. 

UK 4504 

 

Conflict management 

3  Credits /5 ECTS 
Prerequisites:  Management 

2+1+0 

 

Objective: give to student conceptual and practical foundations for the 

prevention and management of conflicts. 
Objectives: The assimilation of concepts and categorical system of conflict 

management, mastering the causes of conflict and the mechanisms of conflict 

assimilation methodological principles of diagnosis and resolution of 
conflicts. 

Course content: a study of the phenomenon of conflict from different points 

of view, the types and kinds of conflict, conflict management, methods and 
styles of conflict resolution. 

know: the causes of conflict and mechanisms of conflict, methodological 

principles of diagnosis and resolution of conflicts, types and kinds of 

conflict, conflict management.  

be able to: diagnose the conflict in the organization; prevent conflicts and 

conflict management techniques.  

Skills: Effective conflict management . 



 

 

ST 4505 
 

Sociology of Labor 
3  Credits /5 ECTS 

Prerequisites:  Management 

2+1+0 
 

Objective: To study and analysis of the social and labor phenomena and 

processes, forecasting, planning and management, the creation of a favorable 

social environment for the effective operation of the labor collective and the 

individual employee. 

Course content: the essence of the sociology of work, sociology of labor 

organization, the identity of a labor organization, the sociology of professions, 

motivation and stimulation of employment, social research work. 

to know: the essence of the sociology of work, the person in the 

organization of labor, sociology of professions, the objectives and the 

program of work of sociological research methods and how they are 

carrying out.  

able: to reveal patterns of social development.  

skills: the use of social factors to address major economic and social 

problems . 

IET 3-Specialization "Innovation management " 

USIP  4501 

 

Cost management of innovation projects  
3  Credits /5 ECTS 

Prerequisites:  Management 

2+1+0 

 

The aim of the course is to develop the theory and develop practical 

recommendations for cost management of innovation projects.  

The objectives of the course are an analysis of existing management 

standards, the cost of the projects, the development of methods for the project 

taking into account the management of its cost justification of methods of cost 

management of innovation projects.  

Know the basic approaches to assessing the value of an innovation 

project 

Be able to apply economic and mathematical methods in the valuation, to 

determine the final performance indicators of the innovative project. 

 To possess economic-mathematical methods and models of the valuation 

of the innovative project. 

UKIP  4502 

 

Quality management of innovation 
projects  

3  Credits /5 ECTS 

Prerequisites:  Management 
2+1+0 

 

Objective: To facilitate the acquisition by students of theoretical knowledge 

and practical skills in the field of quality management of innovation projects.  

Objectives: To study the modern tools and techniques of quality management 

of innovative projects to develop the skills to evaluate the level of quality and 

competitiveness of high technology products in various stages of the life cycle 

of an innovative project to develop skills in the use of statistical methods of 

quality management of innovation projects.  

As a result of the discipline the student must: 

Know: the estimation procedure quality and competitiveness of high 

technology products. 

Be able to: select and use the tools and techniques of quality 

management. 

Posses: methods of statistical analysis, the application of modern 

technology tools and techniques of quality management. 

UIP 4503 

 

Innovative project management  

2  Credits / 3ECTS 
Prerequisites:  Management 

2+1+0 

 

The aim is to create and develop students' professional skills in the field of 

innovation and management of innovative projects.  

Objectives: To familiarize students with the features of project management 

and project business organizations, the formation of the understanding of the 

innovation and the specific features of the innovative project management, the 

formation of complex knowledge and skills in the analysis and evaluation of 

investment projects of innovation, the formation of skills in the project team . 

Know: features of project activities and project business, especially 

innovative projects, be able to: carry out investment analysis and risk 

analysis of the project, develop timelines for the project, to assess the 

results of project activities. 

Posses: the analytical skills of investment projects and the development 

of accompanying documents 

IST 4504 

 

Innovative strategies and tactics  

3  Credits /5 ECTS 

Prerequisites:  Management 
2+1+0 

 

The goal: the formation of students' in-depth knowledge, analytical and 

practical skills in the development and implementation of the strategy and 

tactics in the field of innovation in order to ensure the creation of high-tech 

enterprises and high-tech products.  

Discipline objectives: disclosure of the contents, the main areas of innovation 

strategy and tactics of the organization on the importance of a comprehensive 

modern enterprise system, the management of innovation, consideration of 

methods and techniques for the creation and evaluation of scientific, 

technological and innovative potential of the enterprise and form the basis of 

this development strategy, introduction to the key provisions state science and 

technology and innovation policy. 

know: the content and function of the process of innovation management, 

types of innovation strategy of the company, the main directions of 

innovation policy, methods of financing and evaluation of innovation.  

be able to: formulate goals of the innovation process in the enterprise and 

organize their implementation; plan creation and use of innovation in the 

enterprise 

ACMOI 4505 

 

Crisis management through innovation  

3  Credits /5 ECTS 
Prerequisites:  Management 

Objective: To learn the basics of crisis management, development activities of 

enterprises conclusion of the crisis, to give an idea about the institute 

bankruptcy and liquidation.  

to know: the concept of bankruptcy procedures, methods of state 

regulation of insolvency; 

be able to: make analytical conclusions when assessing the performance 



 

 

Code of discipline The name of discipline, number of 

credits, prerequisites 

The purpose, objectives, a brief course outline Competencies (learning outcomes) 

1 2 3 4 

State compulsory module (8 credits) 

IK1101 The History of Kazakhstan 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 
1+1+0 

The aim: To familiarize the  students with the historical bases and periods of 

formation of the independent Kazakhstan statehood through the study of 

specific sources and historical facts from the standpoint of new theoretical and 

methodological views. 

Content. The historical bases and periods of formation of the independent 

Kazakhstan statehood. Historical and comparative analysis of the current 

achievements of  the  Kazakhstan statehood compared to various periods of 

the past. 

- knowledge of historical bases and periods of establishment of the 

independent Kazakhstan statehood in the context of the global and 

Eurasian historical process; 

- the ability of comprehending objectively and thoroughly the inherent 

advantages, features and value of Kazakhstan's development model; 

-  analytical skills and skills of axiological analysis in the study of 

complicated historical processes, phenomena and historical figures of 

modern Kazakhstan. 

 

POK(R)Ya 

1102 

Professionally-oriented Kazakh 

(Russian) language 
3 Credits / ECTS 

Prerequisites: none 

0 +3 +0 

The aim: To teach the students the ability to reproduce and produce dialogues 

and monologues   in the Kazakh (Russian) language in  every day scientific 

and professional communication. 

Content. Reproduction of the conceptually 

 organized philological knowledge in the Kazakh (Russian)  language, the co-

allocation of  the functioning and development  of the Kazakh  (Russian) 

language with the socio-economic, cultural, historical, political situation in 

Kazakhstan and in the world, with constitutional legal bases of the Republic 

of Kazakhstan. 

– the ability to apply the basic knowledge of the system,  structure and 

functioning  of the  Kazakh language units for working at  texts  on 

speciality to formulate a professional outlook; 

- the ability to create  secondary scientific texts: abstract, summary and 

description; the ability to synthesize the  scientific information in the 

form of a thesis of the issue. 

 

POIYa1103 Professionally-oriented Foreign 
language 

3 Credits / ECTS 

Prerequisites: none 
0 +2 +1 

The aim: To teach the students to communicate in a foreign language for 

professional needs. 

Content. Enriching the vocabulary of a foreign language, including the  

professional terms and clichés, development of listening skills, improvement 

of students' abilities in reading authentic publications on suggested topics 

from professional press and the development of  skills of 

writing  business correspondence with partners on professional issues. The 

course is designed for students with the average and high levels of language 

proficiency (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced). 

- the ability to comprehend a foreign speech by listening; 

- communication skills in a foreign language and  rich vocabulary; 

-  reading  skills and skills of analysis of the read  material. 

 

Professional modules block 

3.1 Social Sciences (STEM) module 

ME 1302 Mathematics in Economics 
3 Credits /5 ECTS 

Prerequisites: No 

2 +1 +0 

The purpose of teaching of mathematical disciplines in higher 
education institution for students of economic specialties – to acquaint 

students with bases of mathematical apparatus necessary for the solution of 

theoretical and practical problems of economy; to impart to students ability 
independently to study educational literature on mathematics and its 

As a result of discipline development the being trained has to: 
know: a place and a mathematics role in the modern world, world culture 

and history; mathematical symbolic for expression of the quantitative and 

qualitative relations between elements of mathematical models; 
be able to: use the main concepts and methods of analytical geometry, 

2+1+0 

 
Objectives: To teach the methodology of practical application of the 

principles, functions, methods, and technologies of financial recovery, to 

provide a clear understanding of the causes and typology of crises in 

economic systems and ways to overcome them.  

of insolvency. 

possess: the methods of reducing the risk of insolvency of the company. 

Specialty 5В050508 – Accounting and audit 



 

 

appendices; to develop logical and algorithmic thinking; to raise the general 
level of mathematical culture; to develop skills of mathematical research of 

applied questions and ability to translate an economic task into mathematical 

language. 
The purpose of development of discipline is formation of 

mathematical knowledge, the skills realizing one of the main ideas of 

preparation of bachelors of management - idea of mathematical modeling of 
economic process for the purpose of its research and management. 

linear algebra, the mathematical analysis and probability theory at 
mathematical modeling of organizational and administrative tasks and 

business processes in the field of professional activity; 

own: the basics techniques of creation of mathematical models of linear 
economic processes; skills of use of the device of linear algebra, the 

mathematical analysis and probability theory for research of economic-

mathematical models of problems of management. 

3.2. Basic Professional modules   

The module 3.2.1 Maintenance in economy 

PE 1401 Principles of Economics 
2 credits/ 3ECTS  

Prerequisites: no 

The aim is to develop students of modern economic thinking, ideas about the 
formation and development of basic economic science, evolution of economic 

systems and patterns of ownership relations, knowledge of basic laws of 

functioning of the market mechanism. 

The student must:   
- to have a view on the main provisions of the key concepts of modern 

economic theory, development of economic thought;   

- to know: the evolution of economic systems; a system of property 

relations; the significance of the principle of limited resources, 

identifying methods of their effective use.    

The module 3.2. 5 Management and marketing 

Man 1411 Management  
3 credits/ 5 ECTS  

Prerequisites: no 

The goal of the discipline is to develop students understanding of the 
fundamentals of modern management. 

As a result of the discipline students must know the:    
- theoretical foundations and patterns of business organization and basic 

characteristics of its elements;    

- organization management system, its basic functions and structure;  
be able to:    

- analyse and identify problems emerging in organizations affiliated with 

management;    
- prepare proposals on the adoption of management decisions;   

2semester- 

3.2. Basic Professional modules 

The module 3.2.1  Introduction to economics 

Mic 1402 Microeconomics   

2 credits  / 3 ECTS  

Prerequisites: PE 1401   
principles of Economics)   

The purpose of the course is mastering by students   basic categories of 

microeconomics; study of micro-economic patterns; consideration and study 

of the firm as a discrete economic unit 

After studying this course, the student should know:     

- basic concepts, categories and tools of microeconomics;     

- the basics of building, calculation and analysis of the modern system of 
indicators characterizing activities of micro-businesses   

 State regulation of economy   

3 credits  / 5 ECTS  
Prerequisites: PE1401  

(principles of Economics) 

The aim of the course: a study of the methodology of general principles, 

techniques, methods of State regulation of the economy. 

As a result of the discipline:   

- the student must master the basics of the theory, methodology and 
organization of State approaches to the management of the economy;   

- deeply know the substance and methods of implementation of its 

mechanisms in specific natural-historical and socio-economic conditions. 

The module 3.2 .2 Quantitative assessment of economy 

Sta1405 Statistics 

3 credits/  5 ECTS  

Prerequisites: no 

The goal of the course - is to develop the future specialists of theoretical 

knowledge and practical skills in the field of modern statistics. 

Students should be know:    

- tasks of statistics in market economy conditions;    

- principles of modern organization of national and international 

statistical services;    

- categories and concepts of statistics;    

- methods of data collection, processing and analysis of statistical data;    
- methods of statistical forecasting.  Students should be able to:    

- a continuous and scattered monitoring;   

- build statistical graphs and tables;    
- analyze statistical data arrays;    



 

 

- calculate and interpret statistics;    
- formulate conclusions emerging from the analysis.   

The module  3.2.3 Finance and credit 

SSV 1407 Cash, credit, banking 

3 credits / 5 ECTS  
Prerequisites: no 

The goal of the course - is the discussion of monetary and credit systems, the 

theory of money and credit, capital market. 

As a result of the discipline the student must master the economist:  

- the functioning of the credit system of the country, its constituent 
entities, relationships and links;   

- experience of foreign credit systems;   

- the legislative framework of domestic financial market  

The module 3.2. 5 Management and marketing 

Mar 2412 Marketing  

3 credits/5 ECTS  

Prerequisites: no 

The aim of the course:  

- in theory: students need to understand marketing as a business philosophy of 

modern enterprise management system as efficient and as an integrated 
system of business organization, to achieve the goals of the company, among 

which the first is meeting the needs of buyers and consumers;     

- in practical terms: students need to learn the skills of practical application of 
acquired knowledge for making marketing decisions.   

Students should to know: 

- Essence, objectives, principles, functions and evolution of marketing 

concepts;    
- Main areas of marketing research and information-gathering techniques;    

- Essence, need and market segmentation criteria;    

- The main lines of product, pricing, sales, communication policy;    
- The form of organization of marketing service;    

should to understand the psychology of the consumer;    

must possess skills in practical application of acquired knowledge for 
making marketing decisions. 

The module 3.2. 6 Financial accounting 

IA 2414 Introduction to Accounting 

2 credits /3 ECTS  
Prerequisites: no 

The goal of the course is to study fundamental theoretical and methodological 

bases of the disciplines and their application in the theory and practice of 
accounting. 

As a result of completing this course, students must to know:   

- main objectives, tasks and functions of accounting;   
- fundamental accounting principles.   

be aware:   

- the concept of the development of accounting in market economy;   
- how is formed and apply accounting information for the preparation, 

validation and adoption of appropriate management decisions;  be able to:   
- determine the tactics and strategy of the Organization in market 

economy;   

- on the basis of synthetic and analytical accounting system to 
characterize the property and financial situation of the organizations. 

The module 3.2. 8 Analysis of financial-economic activities 

FEA 1420 Foundations of Economic Analysis 

2 credits /3 ECTS  
Prerequisites: no 

The goal of the course is mastering theoretical knowledge and practical skills 

on using tricks and techniques of economic analysis in the process of 
reasoning and decision-making 

During the course, students should be aware of: 

a)  to know: 
- the nature and content of economic analysis, its place in the enterprise 

management system;   

- the basic techniques and methods of economic analysis;   
b) be able to:   

- to conduct an economic analysis of the company and its main structural 

units;   
- to apply the results of factor analysis to inform management decisions;   

- to determine the financial status of the enterprise and its development 

trend.   

 2 Course / 3 semester- 

Socio-communicative module (4 credits) 

ICP 2201 Interpersonal Communication 

Psychology 

2 cr /3 ECTS 

The aim:  students’ awareness of the role and place of psychological knowledge about 

interpersonal communication in the modern world, revealing their importance in the process 

of becoming a professional in their chosen specialty. 

knowledge of mental phenomena of interpersonal communication in the 

accordance of the cognitive processes and  regulatory conditions; 



 

 

Prerequisites: none 
1+1+0  

Content: Systematization of students’ knowledge through the study of the major 
paradigms, theories, and concepts of modern psychology of interpersonal communication. 

The theoretical and empirical study of the interpersonal communication   psychological 

problems based on the study of cognitive processes, mental states and individual 
psychological characteristics of the individual. Basic categories and concepts of social 

psychology, methodological foundations of social psychology, the basic theories, concepts 

and principles of social psychology, the nature, content and form of psychic phenomena, 
laws of their dynamics, methods and techniques of researching interpersonal 

communication, the essence of the new psychological techniques and technology of 

studying  interpersonal communication. 

- knowledge of the theoretical and methodological foundations of modern  

psychology of  interpersonal communication ; 

- knowledge of the basic concepts and categories of modern psychology of  

interpersonal communication ; 

- the ability to adequately apply the acquired psychological knowledge in 

interpersonal communication ; 

- the ability to investigate individual human characteristics in terms of 

interpersonal communication in order to identify his personal attributes and  form  his  

psychological characteristics; 

- the ability to competently build a system of relationships with others in the 

context of interpersonal communication and group interaction ; 

- skills of interpersonal communication  psychological research, implementation, 

analysis , processing of the data and correct interpretation of the results ; 

- the ability to develop practical recommendations to help improve the individual 

in terms of interpersonal communication ; 

-  the ability to estimate and adjust interpersonal communication in order to harmonize 

the individual and his relationship with others . 

TAPS2202 Theoretical and applied political 
science  

2 credits 

Prerequisites: no 

The aim:   To introduce to the basics of politics, power and power relations, the political 
system of the Republic of Kazakhstan. 

Content: Political systems and forms of government, and institutions, the political processes 

in Kazakhstan and in the world. Program documents and the President's Addresses, strategic 
directions of home and foreign policy of the Republic of Kazakhstan. The idea of a global 

world as the new world order, an understanding of the major tendencies in world politics 

and international relations, contribution to the  national security  strengthening and terrorism 
and extremism prevention. 

- the ability to express attitude and to exercise social and political activity to resist 
various forms of manipulation; 

- the ability of a tolerant professional interaction and adaptation to the new conditions, 

taking into account the socio-cultural, ideological, political and religious differences. 

PSSE 2203 Personal and Social Success Ethics 

2 cr / 3 ECTS 

Prerequisites: none 
1+1+0 

 

The aim:   to introduce students to ethical standards, moral principles and  human values in 

the  social activity. 

Content: The systematic understanding of the ways of forming and improving ethical 
standards in various areas of professional activity. Formation for future professionals of 

knowledge about the basic ethical concepts, regularities of forming ethical conduct in the 

process of a person’s socialization. Introduction to the basic stages and tendencies in the 
development of ethics. Revealing  the contents of fundamental ethical guidelines that form 

the moral position of  an  individual. 

- knowledge of basic ethical concepts and categories; 

- skills of independent moral orientation in society, indicating a sufficient level of 

ethical maturity; 
- knowledge of principles and methods of finding the best ethical decisions in difficult 

situations of everyday life; 

- skills of assessment of their own actions and the behavior of others in terms of ethics 
and  morality norms; 

-skills to behave in society and communicate with citizens in accordance with the rules 

of etiquette. 

CR2204 Culture and Religion 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: none 
1+1+0 

The aim: introduction to the  main cultural and religious peculiarities of 

Kazakhstan, consideration of the evolution of Kazakhstan peoples’ cultural 

and religious traditions. 

Content: Methods of  Cultural Studies and Religions Studies applied for 

researching Kazakhstan regions’ cultural and  religious phenomena; concept 

of ―dialogue‖  as one of the basic categories of the 20-21 century humanities, 

as well as peculiarities of theoretical language of describing its fundamental 

existential and socio-cultural parameters, boundaries and horizons. Specific 

- knowledge of scientific world outlook, ethnic and cultural tolerance; 

- the ability to  make comparative analysis of the hierarchy of core values 

of  the past and present religious and unreligious world outlook; 

- the ability to predict perspectives of  possible interaction of philosophy, 

religion, science and arts in the process of solution of the main world-

outlook problems; 

- the ability to identify synchronic and diachronic  interconnections of 

regional cultural phenomena, to identify  their causes and effects; 



 

 

features of man’s metaphysical and religious experience as ontological bases 

of a dialogue. 

 - skills of tolerant behavior, social and professional interaction taking 

into account ethno-cultural and  confessional differences. 

GASS2205 General and Applied Sociology 

2 credits/3 ECTS 
Prerequisites: none 

1+1+0 

The aim: to form a general idea of the contemporary society; to make the 

students aware of social processes taking place both in the world and 

Kazakhstan (issues of stratification, social inequality, poverty and wealth, 

social, religious, economic and political conflicts). 

Content: Character of social interactions between people, social and group 

differences between them. Main laws of society development, basic 

sociological concepts, methods of sociological research, contemporary 

sociological theories, main trends and results of contemporary research in 

sociology.    

- the  ability to make independent analysis of  the processes and 

phenomena taking place in the society;  

- the ability to dynamically use alternative, new or innovative 

sociological approaches in solution of professional issues; 

- the ability to express one’s thoughts in oral and written forms correctly 

and reasonably; 

- the ability to use the gained knowledge in certain situations; 

- skills of social interaction: collaboration, tolerance and respect; 

- skills of social prognosis and strategic planning, public speech, 

argumentation, conducting discussion and debate. 

SSHA 2206 Safety and Security of Human 

Activity 
2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 
 

The aim: acquisition of theoretical knowledge and practical skills necessary 

for creating proper living environment and labour conditions, identification of 

negative impacts of living environment, elaboration and realisation of 

protective measures to secure the man and living environment from negative 

impacts. 

Content: Basic natural and techno-sphere dangers, their properties and 

features, types of impact of harmful and dangerous factors on the man and 

natural environment, methods of protection. Bases of theoretical analysis and 

prediction of hazard phenomena and processes.    

- knowledge of protection measures from  natural and techno-sphere 

disasters within the sphere of professional activity; 

- the ability to make decisions within the limits of one’s competence and 

authority in emergency situations (ES); 

- the ability to identify the  major dangers of man’s living environment, to 

assess the risk of their realization. 

- knowledge of protection methods and safety technologies in emergency 

situations. 

 

ESD 2207 Ecology and Stable Development 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

none  

1+1+0 

The aim: to provide students with systematic and practical knowledge on 

ecology and stable development, protection of environment and rational  

environmental management  to train qualified specialists with a wide range of 

skills.  

Content. Basic regularities of life forms’ interaction with the environment; 

mechanisms of ecosystems and biosphere stability and functioning;  place and 

role of  ecology in modern economic, political and social problems solution; 

modern global economic problems, their causes, stages of formation and 

consequences. Special place in the discipline is given to stable development 

of nature and society, international cooperation in the sphere of environmental 

safety 

-the ability to identify and analyze natural and human-caused ecological 

processes and to find the ways of their regulation;   

- the ability to understand modern concepts and strategies of stable 

mankind development aimed at systematic changing of traditional forms 

of management and people’s lifestyle in order to preserve stable 

biosphere and society development without  disastrous crisis; 

-the ability to use in practice the obtained knowledge of basic regularities 

of life forms’ interaction with the environment in order to preserve stable 

development; 

- skills to analyze ecological processes, to set specific targets and  

priorities of stable nature and society development. 

KL 2208 Kazakhstan Law 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

 

The aim: to study  the peculiarities of Kazakhstan legal system, to study the 

main regulations of basic norms of legal documents in the RK. 

Content. Legal system in Kazakhstan, conceptual issues of basic regulations 

in the RK. 

Theoretical bases of rule-of-law state formation, democratic society and social 

state. Basic trends of Kazakhstan’s law policy conception in 2010-2020 and 

‖The Strategy ―Kazakhstan - 2050‖. 

-knowledge of legal system peculiarities in Kazakhstan in historical and 

law context and in current situation of national legal system integration 

into the world system of laws; 

-the ability to apply scientific and theoretical knowledge in daily activity  

in defending   constitutional rights and freedoms.  

 

3.2. Basic Professional modules 

The module 3.2.1  Introduction to economics 

ME 1302 Macroeconomics in Economice  To study the course is to develop in students a holistic view on the crucial As a result of completing this course, students must:   



 

 

 2 credits / 3 ECTS  
Prerequisites: PE1401  

(principles of economics) 

topic of modern economic theory-macroeconomics, which examines the 
conditions, factors and results of development of the national economy as a 

whole. 

• to know the basic macroeconomic categories, objectives and methods of 
macroeconomic policy in the modern market economy;   

• to know how to use tools and techniques to assess the macro-economic 

situation;   
• to be familiar with the analysis of the macro-economic problems in the 

real economic situation. 

The module  3.2.3 Finance and credit 

Fin 2408 Finance  
3 credits /5 ECTS  

Prerequisites: DKB 1407 

The purpose of discipline - is to give the student theoretical knowledge in 
finance, areas and parts of the financial system, the financial relations 

between the State and the subjects of economic activities as a basis for further 

study of the disciplines of specialization. 

Students who have completed the study of this course have to:   
Know the: 

- basic theory of finance;     

- organization and functioning of the financial system as a whole and its 
individual sectors and levels;    

- financial management methods;   

- stages of the budget process.    

Use skills:   

- financial control;    

- tax planning;    
- financial planning. 

The module 3.2. 5 Management and marketing 

Log 3413 Logistics 

3 credits/ 5ECTS  
Prerequisites:  

Mar1412 

The aim of the course is to develop students ' knowledge of the basics of 

professional culture of an economist; students acquire the necessary 
knowledge to deal effectively with the logistical tasks in the enterprise, the 

formation of the students theoretical knowledge and practical skills in the 

management of the material flow, i.e., skills in the Organization and 
management of materials and their distribution, and inventory management in 

the Organization of transportation of goods from the manufacturer to the 
consumer.  

To know:  

- the theoretical concept of logistics;   
- interaction with key functional areas of logistics business;   

- Organization of logistics management in the firm, the basic functions 

and provide logistics;   
- forecasting and strategic planning in logistics;   

- trend of modern logistics.   

Be Able To:   

- own production and quality control methods;   

- proficient in methods of analysis and inventory management, 
warehousing, transportation, optimum distribution of products;      

- methods to reduce costs and improve the effectiveness of the 

Organization;   
- be able to apply the acquired knowledge in practice in analysis of 

specific situations.   

The module 3.2. 6 Financial accounting 

IA 2414 Introduction  accounting  
3 credits /5 ECTS  

Prerequisites: 

VBU1414 

The purpose of this course - is to develop skills to deal with issues in depth 
and systematic organization and financial accounting in accordance with 

existing regulations. 

As a result of completing this course, students must:   
- master the concepts and terminology of financial accounting staff;   

- learn how to integrate the business transactions in the accounting 

registers;   
- to know about grouping of data to fill out forms for financial reporting 

and the internal operational reporting, which is the basis for management 

decisions.   

The module 3.2. 8 Analysis of financial-economic activities 

FA 2415 Financial analysis 

3 credits/5 ECTS  

Prerequisites:  
OEA2420 

Course examines the applicability of methods of analysis, helps to understand 

the content and meaning of basic indicators calculated on the basis of 

financial reporting forms.  

As a result of the examination the student must:   

- to know the objectives and orientation of financial analysis, information 

sources for financial analysis, basic techniques of financial analysis.   
- be able to use the basic tools and techniques of financial analysis, 

financial analysis, a technique used to make concrete conclusions based 



 

 

on the results of the financial analysis.   

3.4 Interdisciplinary module 

IE 2601 Innovative enterprise (by industry) 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: no 

The purpose of discipline is the formation of complex knowledge and skills of 

management innovation of the enterprise 

The student must know:    

- challenges and strategies for innovative entrepreneurship;    

- organizational forms of innovative entrepreneurship and the 
development of new products;    

- forms of cost management;    

- methods for the evaluation of the effectiveness and risks of innovative 
projects;    

- sources of financing of innovation activity.   

The student should be able to:    
- choose a sound organizational form of innovative entrepreneurship, 

proceeding from the situation;    

- plan costs for innovation;    

- calculate the dynamics of new products, determine the impact of 

development on major economic indicators of the enterprise;    

- techniques of evaluation and selection of innovations;    
- identify risk capital investments and ways to reduce it. 

EE 2602 Economics of enterprise 

2 credits/ 3 ECTS  
Prerequisites:  

Mik1402 

The aim of the course is to form a unified image of the future experts on the 

operation of businesses in today's market, familiarity with the composition of 
the company's assets and the acquisition of skills to determine their effective 

use. 

As a result of completing this course, the student should:   

- to know the basic characteristics of enterprises as a main element of the 
market economy; industrial and organizational structure of the enterprise.   

- to be able to reveal the essence of the external and internal environment 

of the enterprise; open economic mechanism of enterprise management, 
the basic and functional strategies.   

ITP 2603 Insurance. Theory and practice 

2 credits/ 3 ECTS  
Prerequisites: Fin 2408 

The goal of the course is to form the future professionals of modern 

fundamental knowledge in the field of insurance theory, revealing the 
essential bases of interaction of theory and practice of insurance, insurance 

needs, its role and value in today's market conditions. 

As a result of the discipline specialist should know: essence, main 

features and functions of insurance; modern legislation, regulations and 
guidance material insurance supervision authority, regulating the 

activities of insurance companies; the practice of and features separate 

branches of insurance, types of insurance activities and insurance. 
According to the results of the discipline specialist should be able to: 

analyze the statistical and information materials on the development of 

the insurance market of RK for a number of years; use the principles of 
classification of insurance; own the methods of evaluating the financial 

foundations of insurance activities and investment projects efficiency 

evaluation of insurance companies; the use of modern methods of 
construction insurance rates.   

Study of discipline will allow students to acquire the following skills: 

effective for different types of insurance in the Republic of Kazakhstan; 
evaluation of effectiveness of financial investment and insurance 

organizations.   

4-Semester  

State compulsory module (2 credits) 

FNP2104 Philosophy of Scientific Cognition 
2 credits /3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The aim: to develop students’ methodological and scientific culture,  

their skills of independent formulating scientific problems and algorithm of 

scientific search based on fundamental knowledge in the sphere of 

philosophy, as well as possibilities of interdisciplinary methodology.  

A special attention is paid to the problems of science and technology, 

-  knowledge of the role of Philosophy as 

worldview and basic concepts of the scientific knowledge; its essence and 

interrelation of philosophical and general scientific worldview; 

-  knowledge of core principles, laws and mechanisms of the cognitive 

activity. 



 

 

engineering, technical knowledge and art, the role of science in social 

progress, and also in genesis and solution of global tasks of modern society.    

Content. Studying key ideas and categories of Modern Philosophy, its basic 

principles, laws and mechanisms of cognitive activity. 

Considering ethical problems of the development of science and technology, 

basic spiritual values and their importance for professional activity. 

- knowledge of current ethical problems of  modern society and their 

importance for the professional activity; 

- skills of non-biased comprehension of realias of modern socio-cultural 

situations from the point of view of critical thinking methodology; 

- skills to use knowledge of principles, laws and categories of Philosophy 

in the process of solving professional scientific tasks; 

- mastering skills of creative and critical thinking and applying of tools of 

critical thinking to the analysis of scientific, cultural, social and political 

phenomena and processes. 

 

Professional modules block 

3.1 Social Sciences (STEM) module 

ITPP 2301 Information Technologies for 

Professional Purposes 

1+0+2 

Module purpose: the main concepts of the automated information 

processing; appointments, structure, main characteristics of computer and 
organizational equipment; main methods and means of processing, storage, 

transfer and information accumulation; appointment and principles of use of 

the system and applied software; bases of algorithmization of tasks; main 
components of computer networks, principles of a packet transmission of 

data, organizations of gateway interaction; technologies of information search 

on the Internet; main threats and methods of ensuring information security; 
the principles of information security from unauthorized access; legal aspects 

of use of information technologies and software. 

Knowledge: to use information resources for search and information 

storage; to use the automated systems of office-work; to apply methods 
and information means of protection; to apply anti-virus means of 

protection of information; to apply the specialized software to collecting, 

snore and information processing in the professional sphere according to 
studied professional modules; to carry out control of a computer network. 

Possession of skills of creation of algorithms and flowcharts; main 

concepts of development network and Web of appendices, applications of 
methods of information security, methods of information and 

communication technologies and electronic training. 

The module  3.2.4 Taxes and tax accounting 

TT 4410 Taxes and taxation  
3 credits/ 5ECTS 

Prerequisites: Fin 2408 

The course examines the economic nature and function of taxes, the tax 
mechanism, the tax system of Kazakhstan. 

As a result of completing this course, the student should know the tax 
laws of RK, the order and terms of tax audits, tax offences and penalties 

for their Commission.  

 -Know how to use the regulations to calculate the taxes and fees paid by 
organizations and individuals.   

The module 3.2.6 Financial accounting 

PFA 3416 Professional financial accounting  

3 credits 
Prerequisites:  

FU2415 

The course explores the advanced financial accounting issues that appear 

when consolidating, i.e. business associations.  
 

As a result of this course, students must: 

- to be aware of: the basic principles of financial accounting; the system 
of collection, processing, preparation of information of a financial nature;    

- to be able to use the system: knowledge of the principles of financial 

accounting for the elaboration and substantiation of accounting policy of 
the organization.   

The module 3.2. 7 Management accounting 

IMA 2417 Introduction to management 

accounting 
2 credits/ 3 ECTS  

Prerequisites:  

VBU1414 

The aim of the discipline is the formation of beliefs about essence of 

managerial and cost accounting, the classification and formation of expenses 

In the process of studying discipline students must master competencies: 

- to know and understand the basic categories related to the subject area 
of management accounting;   

- to possess basic methods and technologies used to produce, selection 

and transformation of the management information system of 
management accounting;   

- to be able to apply these methods and technologies to solve practical 

problems. 

The module 3.2. 8 Analysis of financial-economic activities 

MA 3418 Management Analysis The aim of the course is the understanding of organizational and technical As a result of the discipline students must:  



 

 

3 credits 
Prerequisites:  

OEA2420 

characteristics of individual business segments and have them taken into 
account in the analysis of their activity, evaluation of financial results and 

financial condition of the enterprise accounting, the ability to organize and to 

conduct a management review aimed at support of operational and strategic 
decisions, present in the main divisions of appliance enterprises management. 

a) to know:  
- role and guidelines for management review;   

- management review features in basic industries;   

- methods, techniques and methodology for management review;   
- how to use the findings of the management review of the Office;   

b) be able to:   

- generate information necessary to conduct a management review;   
- analysis technique to choose the adequate characteristics of business 

segment;   

- applied methods, techniques and methodology for management review;   

 - to draw conclusions for management review of specific functional areas 

of the organization. 

3.4 Interdisciplinary module 

FEA2604 Foreign-economic activity 

2credits/ 3 ECTS  

Prerequisites: no 

Course objectives: students create an integral system of foreign trade 

activities in Kazakhstan; provide concepts and terminology, describing the 

Organization and economics of foreign trade activities; uncover the 
relationship of all the concepts, internal logic and organizational-economic 

model of foreign economic activities in the Republic of Kazakhstan; give a 

method for assessing the effectiveness of the management of foreign trade 
activities in Kazakhstan. 

After studying the discipline, the student must   to know:  

- a minimum of theoretical concepts of Economics and foreign economic 

activity of the Republic of Kazakhstan;   
- legal features of the regulation of trade and economic relations with 

other States;   

- basic tools of State regulation of foreign trade activities and forms of its 
implementation in Kazakhstan;   

be able to:    

- economically evaluate the features and effectiveness of the functioning 
of foreign trade activities;   

- an analysis of available information in order to design a strategy and 

tactics for various types of foreign trade activities.   

SM 2606 Strategic management 

2 credits/3 ECTS  

Prerequisites: Men 1411 

The goal of the course is to give information to students about the 

fundamentals, the contents and characteristics of strategic management.    

 It involves:    

- mastery of complex scientific knowledge of strategic management;    

- development of the individual student, his motivation, commitment to 

responsible and informed decisions.   

At the end of this course, students should be aware of:   

- common signs of the strategy and its activities;   

- the content and the role of strategic project;   

- techniques for implementing strategic projects.     

Be Able To:   

- analyze the managerial situation from the perspective of strategic 
management;   

- apply the basic provisions of this theory to solve the problems of 

management of the organization.    
Proficient In:   

- main types of analysis, providing strategic management;   

- development of strategic technology plans 

CG 2607 Corporate Governance  
2 credits 3 ECTS  

Prerequisites: no 

The course aims to provide students with the most comprehensive information 
on current, significant issues of intellectual property law. 

Students who have completed the study of this discipline must: 
- to understand the concept of intellectual property, its sources and 

principles;  

- to understand the basic categories of intellectual property rights;   

- to have orientation in modern sources of intellectual property rights, to 

be able to identify their relationship;    

- to know the basic principles and conditions for the protection of the 
rights of authors of creative works;     

- to possess the theoretical knowledge about use of intellectual activity in 
trade flows;     

- to acquire the skills of analysis and solution to the principal legal issues, 



 

 

including legal disputes in the field of intellectual property. 

BM 2608 Bank management 

2 credits/3 ECTS  

Prerequisites:  
Men 1411 

The purpose of discipline is to form a coherent picture of students' 

organization, mechanism and methods of realization of the Bank 

management. 

The student must to know:   

- a holistic view of Bank management;   

- how to own a categorial apparatus;    
- basic strategies of banks;   

- methods of money management, profitability and liquidity risk of the 

Bank;    
- principles and methods of balanced management of assets and liabilities 

of the Bank   

3 Course /5 Semester  

Module 3.2.2 Quantitative assessment of the economy 

Eco 3406 Econometrics 
3 Credits/5 ECTS  

Prerequisites: Mak 2403 

The aim of the course is to help students to understand the basic econometric 
models and methods. Course Objectives: 

- Training of econometric models 

- Teaching quality assessment models 
- Training forecasting using econometric models. 

After studying the discipline, students must: 
- Know about the place and role of econometrics in the modern system of 

economic education; 

- Possess the basics of applied economic statistics, the basic concepts and 
facts associated with discrete and continuous random variables, the 

construction of confidence intervals and test hypotheses; 

- Be able to identify a causal relationship - and the correlation function;  

Module 3.2. 7 Management Accounting 

MA 3418 Management Accounting 

3 Credits/5 ECTS  

Prerequisites: VUU241M 

The aim of the course - the formation of ideas about methods of cost 

accounting and calculation of the cost by industry 

To master the competencies: 

- Know and understand the major categories related to the subject area of 

management accounting; 
- have basic methods and techniques used for the preparation, selection, 

management and transformation of information obtained in the system of 

management accounting; 
- Be able to apply the above techniques and technology to solve practical 

problems.  

Module 3.2.9 Audit and Financial Reporting 

Aud3423 Audit 

3 Credits 

Prerequisites: None 

The purpose of discipline is to acquaint students with the role of the audit, as 

a form of control in the management of enterprises, with the theoretical 

foundations of the organization of auditing, as well as the development of 
practical skills audits of specific areas of financial and economic activities of 

the enterprises. 

A study of the content of the discipline "audit" the student will: 

- Have an understanding of the purpose and nature of the audit work, the 

evolution of this activity in Kazakhstan and abroad, in terms of 
integration and globalization of the economy, organization and 

methodology of the audit research as a form of intellectual activity; 

- Know the regulatory and professional audit framework in the country; 
- To be able to choose a qualified auditor, write a good contract for the 

provision of audit services; 

- To have the skills of critical and creative thinking of economic 
information. 

Module 3.3 Modules of individual educational trajectories (BCI) 

BCI 1 Accounting financial and budgetary organizations 

SW3501 

 

Scientific writing 

0 +1 +0 
Prerequisites: None 

 Ability to write scientific articles and to participate in scientific 

discussions in a Kazakh/Russian/foreign language. 

 

FES 3502 Financial and economic statistics 

3 Credits/ 5 ECTS  
Prerequisites: Sta1405 

Objective of the course: the formation of students of theoretical knowledge 

and practical skills study of financial and economic developments, trends and 
patterns of development. 

After studying this discipline, the student 

have the skills to: 
- The study of specific areas of economic and financial statistics; 

- Identification and measurement of the basic patterns in the economy and 

in the development of industries and the distribution of benefits between 



 

 

them. 

Ban 3503 Banking 

3 Credits/ 5 ECTS  

Prerequisites: DKB1407 

The main purpose of this module is the assimilation of the principles of 

operation of a commercial bank as a financial intermediary, as an agent of 

foreign exchange and tax control, understanding the organizational principles 
of its activity. 

As a result of the successful study of the module the student should know 

the organizational framework for credit institutions in the Republic of 

Kazakhstan, to deeply understand the entire spectrum of banking 
operations, know the technology to commercial banks lending to 

customers. To be able to assess the creditworthiness of the bank's clients, 

to develop a strategy for the failed bank. 

BM 3504 Bank Management 
3 Credits/5 ECTS 

Prerequisites: Men1411 

The purpose of discipline - to form a holistic understanding of students' about 
organizations, mechanisms and methods of implementation of bank 

management. 

The student should know: 
- To have complete representation about bank management; 

- Be able to categorical apparatus; 

- The basic strategies of banks; 
- Money management, profitability, and liquidity risk of the bank; 

- Principles and methods of balanced asset and liability management 

FL 3505 Financial Law 

3 Credits/ 5  ECTS  

Prerequisites: Fin2408 

The aim of the course - to study the basic concepts of finance, knowledge of 

the sources of financial legislation, the development of literacy skills into 

practice the provisions of legal acts containing norms of financial law. 

As a result of the discipline the student must: 

  - Know the legal framework and sources of finance, the financial 

structure of legal entities, the basic principles of financial institutions law, 
the powers of the representative and executive bodies of the state power 

of subjects of the Republic of Kazakhstan and local authorities in the field 

of finance; 
  - Be able to: analyze the main provisions of laws and regulations 

specified in the curriculum, analyze and solve legal problems in the legal 

regulation of financial relations, to draft claims, petitions, and other legal 
instruments in this area. 

BCI 2 Accounting of market infrastructure 

SW3501 

 

Scientific writing 

0 +1 +0 
Prerequisites: None 

 Ability to write scientific articles and to participate in scientific 

discussions in a Kazakh/Russian/foreign language. 

 

SES 3502 Social and economic statistics 

3 Credits/5 ECTS  
Prerequisites: Sta1405 

Objective of the course: the formation of students of theoretical knowledge 

and practical skills of research of various social and economic developments, 
trends and patterns of development. 

After studying this discipline, the student 

have the skills to: 
- The study of specific areas of socio-economic sta ¬ tics; 

- Identification and measurement of the basic patterns in the economy and 

in the development of industries and the distribution of benefits between 
them. 

BO 3503 Business organization 

3 credits/5 ECTS  
Prerequisites: PE1401 

The purpose of teaching - learning of scientific and legal framework of the 

organization and conduct of business in the Republic of Kazakhstan by 
students, the study of characteristics, problems and prospects in Kazakhstan. 

Upon completion of the course, the student should 

know: 
- The mechanism of the business in the light of experience in the 

development of theory and practice; 

  - Basic concepts and terms. 
be able to: 

- Choose the legal form the enterprise based on business objectives and 

characteristics of the organization and operation of enterprises in various 
forms; 

- Develop business plans, taking into account legal, resource, 

administrative, and other conditions. 
own: 

- The methods of planning and evaluation of business performance, 



 

 

methods of business valuation; 
  - The methods of business protection from attacks on their assets. 

FM 3504 Financial Management 

3 Credits/ 5 ECTS  
Prerequisites: Fin2408 

The purpose of course is to give theoretical knowledge and practical skills 

needed to work in the field of financial management. 

Formation of skills, basic and professional qualities of the modern expert 

in financial management. 

EL 3505 Enterprise Law 

3 Credits/ 5 ECTS  

Prerequisites: None 

The aim of the course is the study of the legal framework of business 

regulation. 

The objectives of the study subjects are: the study of the concept of business 
activities of its subjects and objects, analysis of legislation governing the 

relationships between entrepreneurs, the study of the forms and methods of 

state regulation of business. 

As a result of the course, the student should: 

- Know the concept of business law, the system of its source, to provide 

the basic theoretical issues and concepts, fundamentals of the legal status 
of business entities, 

- Be able to analyze and solve legal problems in the area of business law. 

BCI 3 Audit 

SW3501 

 

Scientific writing 

0 +1 +0 

Prerequisites: None 

 Ability to write scientific articles and to participate in scientific 

discussions in a Kazakh/Russian/foreign language. 

 

SES 3502 Social and economic statistics 

3 Credits/5 ECTS  

Prerequisites: Sta1405 

Objective of the course: the formation of students of theoretical knowledge 

and practical skills of research of various social and economic developments, 

trends and patterns of development. 

After studying this discipline, the student 

have the skills to: 

- The study of specific areas of socio-economic statistics; 
- Identification and measurement of the basic patterns in the economy and 

in the development of industries and the distribution of benefits between 

them. 

WEI 3503 World Economy and International 
Relations 

3 Credits/ 5 ECTS  

Prerequisites: None 

The module is studied the development of the economy of today's 
interdependent world. The regularities of the world economy and international 

relations, problems of economic growth and socio-economic and institutional 

development. 

After studying this discipline, the student 
have the skills to: 

-to know the basic patterns and trends in the development of the world 

economy and International Relations. 
- Be able to apply theoretical knowledge to the analysis of the status and 

dynamics of the world economy as a whole, to identify the most 

important problems and prospects for the evolution of the world economy 

as an economic system. 

FM 3504 Financial Management 

3 Credits 
Prerequisites: Fin2408 

The purpose of course is to give theoretical knowledge and practical skills 

needed to work in the field of financial management. 

Formation of skills, basic and professional qualities of the modern expert 

in financial management. 

EL 3505 Enterprise Law 

3 Credits5 ECTS  
Prerequisites: None 

The aim of the course is the study of the legal framework of business 

regulation. 
The objectives of the study subjects are: the study of the concept of business 

activities of its subjects and objects, analysis of legislation governing the 

relationships between entrepreneurs, the study of the forms and methods of 
state regulation of business. 

As a result of the course, the student should: 

- Know the concept of business law, the system of its source, to provide 
the basic theoretical issues and concepts, fundamentals of the legal status 

of business entities, 

- Be able to analyze and solve legal problems in the area of business law. 

4 BCI Financial Analyst 

SW3501 

 

Scientific writing 

0+1+0 

Пререквизитиы: Нет 

 Ability to write scientific articles and to participate in scientific 

discussions in a Kazakh/Russian/foreign language. 

 

TSNA 3502 The system of National Accounts 

3 Credits/5 ECTS 

Prerequisites: Sta1405 

The aim of the course - training specialists with modern methodology of 

evaluation and analysis of the development of the economy, is accepted in 

international statistical practice. knowledgeable scorecard economic processes 
and their results, the method of calculation, the direction of the analysis have 

been informed about the decision of modern social and economic issues and 

At the end of the course, students should know: 

  1) basic classifications and groupings used in the SNA; 

  2) the characteristics of building accounts for the sectors of the 
economy; 

 5) The construction of input-output methodology; 



 

 

representing the role of statistics in their decision based on the techniques and 
methods of statistical analysis. 

 6) the methodology of calculation of the national balance sheet. 
Students should be able to: 

  1) calculate the basic parameters of the SNA; 

 2) calculate the individual elements of the national wealth; 
3) To assess the contribution of individual industries, sectors of the 

economy in the results achieved; 

4) to conduct a comprehensive economic analysis based on indicators of 
the SNA. 

WEI 3503 World Economy and  International 

Relations 
3 Credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: None 

The module is studied the development of the economy of today's 

interdependent world. The regularities of the global economy and the 
International Relations, the problems of economic growth and socio-economic 

and institutional development. 

After studying this discipline, the student 

have the skills to: 
-to know the basic patterns and trends in the development of the world 

economy and International Relations. 

- Be able to apply theoretical knowledge to the analysis of the status and 
dynamics of the world economy as a whole, to identify the most 

important problems and prospects for the evolution of the world economy 

as an economic system. 

FM 3504 Financial Mathematics 
3 Credits/ 5 ECTS  

Prerequisites: ME 1302 

The aim of the course is to study and practical exploration of the main areas 
of quantitative financial analysis, using mathematical tools. 

The graduate should: 
Know - the essence of financial performance, the concept of their 

calculation to be achieved at the same goal, 

To be able to - to deal with the analysis of financial transactions. 

FL 3505 Financial Law 

3 Credits/5 ECTS 

Prerequisites: 

The aim of the course - to study the basic concepts of finance, knowledge of 

the sources of financial legislation, the development of literacy skills into 

practice the provisions of legal acts containing norms of financial law. 

As a result of the discipline the student must: 

 - Know the legal framework and sources of finance, the financial 

structure of legal entities, the basic principles of financial institutions law, 
the powers of the representative and executive bodies of the state power 

of subjects of the Republic of Kazakhstan and local authorities in the field 

of finance; 
 - Be able to: analyze the main provisions of laws and regulations 

specified in the curriculum, analyze and solve legal problems in the legal 

regulation of financial relations, to draft claims, petitions, and other legal 
documents in the area under consideration; 

 - Determine the limits of lawful behavior in the financial and legal 

relations and to resolve practical situations developing in the area of 
financial activity of the State; 

 -Within the program content to draft enabling legislation and own 

methods of procedure; 
- Independently to improve their knowledge and skills to reflect changes 

in financial legislation; 

 - Have the skills and comprehensive comparative analysis of the sources 
of financial legislation. 

6 Semester  

Module 3.2. 7 Management Accounting 

MAPL 3419 Management Accounting at the 
professional level 

3 Credits 

Prerequisites: UU3418 

The aim of the course is to study the methods of calculation of the cost and 
management decisions in the marketplace. 

As a result of the course, students should: to learn and to know the 
categorical (conceptual) machine, features of management accounting at 

the professional level. 

To be able to use different classifications for the analysis of the cost 
structure of organizations and describe and apply methods of costing with 

complete and incomplete distribution costs. Master the basics of 

budgeting for short-and long-term planning. 



 

 

Module 3.2.9 Audit and Financial Reporting 

PA 3424 Practical Audit 

3 Credits 

Prerequisites: Aud3423 

The aim of the course is an introduction to the method of the audit and 

preparation of the audit report, which reflects an independent opinion on the 

accounting and financial statements of the audited entity. 

As a result of this course students should: 

- Know the nature, purpose and legal regulation of audit RK, principles of 

auditing; 
- To be able to gather audit evidence to evaluate the significance of 

financial statements and distortions audit risk, the audit plan; 

- Be able to carry out an external audit procedure and of the auditor's 
report. 

Rep 3425 Reporting 

3 Credits 

Prerequisites: FU2415 

The aim of the course the formation of students of knowledge on Composing 

and practical use of financial statements of companies. 

As a result of the discipline, students should know: 

- Current legislation, guidelines and other regulatory guidelines on the 

preparation and presentation of financial statements; 
- The union of parent and child reports of companies in the consolidated 

financial statements. 

The student should be able to: 

  - To ensure the rational organization of accounting and reporting based 

on the selection of an effective accounting policies; 

- An analytical process and reporting information. 

Module 3.2.10 Information Systems of Accounting 

ISCA 3426 Information systems and controls in 

accounting 

3 Credits/ 5 ECTS  
Prerequisites: FU2415 

The purpose of discipline - to provide students knowledge of electronic 

document management, information technologies applied in accounting. 

As a result of the discipline the student should have an idea: 

- The diversity of applications of information technology, trends in the 

development of modern accounting systems; 
- A special-purpose software products to address operational, tactical and 

strategic management tasks. 

BCI 1 Accounting financial and budgetary organizations 

BSA 3508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGO 3509 

Banking supervision and audit 
2 credits/ 3 ECTS  

Prerequisites: Aud3423 

Course Objectives:  to familiarize students with the banking supervision and 
auditing as an important marketing tool control system of the state 

commercial banks, to get acquainted with the technology, procedures and 
characteristics of the organization and conduct of supervision and auditing of 

banks.. 

As a result of the discipline the student must: 
know: 

- The theoretical foundations of banking supervision and audit; 
- Stages of banking supervision and audit; 

own: 

  - Special terminology in the field of banking supervision and audit; 
 be able to: 

correctly apply the law of the Audit, use auditing standards. 

Accounting and reporting in 

government offices 
2 credits/ 3 ECTS 

Prerequisites: FU2415 

The aim of the course is to develop in the future specialist theoretical and 

practical knowledge of accounting and reporting in government offices. 

As a result of the discipline the student must: 

- Know the legal regulation of accounting in government offices; 
- Be able to explain the features of accounting for government 

institutions. 

BCI 2 Accounting of market infrastructure 

AOGS 3508 Accounting in the oil and gas sector 
2 credits 

Prerequisites: FU2415 

The aim of the course is to develop students' knowledge of the organization 
and maintaining records, preparation of financial statements in the oil and gas 

sector. 

As a result of the discipline, students should know the distinctive features 
of accounting in the oil and gas sector, to be able to use this knowledge in 

the organization of accounting and operational work in the oil and gas 

sector. 

ATHV 3509 Accounting in tourism 

and hotel business 

2 credits 
Prerequisites: FU2415 

The aim of the course is to teach students the basic principles and essence of 

accounting in tourism businesses and hospitality industry, as close to their 

actual production of the enterprises of tourist services and hospitality industry. 

As a result of this course students should: 

know the theoretical and practical aspects of the introduction of 

accounting in the tourism and hospitality industry, as well as accounting 
for fixed and overhead costs, direct and indirect costs, methods and ways 

of calculation of tourist products and hotel services, 

to be able to calculate the financial results and calculate taxes for tourist 
organizations and hotels. 



 

 

IOT 3 Audit 

TIA 3508 The internal audit 

2 credits 

Prerequisites: Aud3423 

The purpose of discipline is to review and study questions are especially 

internal audit procedures that are relevant and necessary for the future of 

professional accountants. 

According to the results of the discipline the student should be able to: 

  - To organize the internal audit; 

  - Use in-house auditing standards; 
- To practice the techniques of internal audit and the appropriate methods 

for collecting audit evidence. 

ISA 3508 Information Systems Audit 

2 credits 
Prerequisites: Aud3423 

The aim of the course - to provide students knowledge of the electronic 

document, information technologies applied in the audit. 

As a result of the course, the student should: 

- Know the principles of the creation, structure and features of the 
functioning of the modern automated information systems audit; 

- Be able to work in an environment of automated information systems 

audit. 

IOT 4 Financial Analyst 

AIP 3508 Analysis of Investment Projects 

2 credits 

Prerequisites: FA2421 

The purpose of teaching a course - the acquisition of theoretical knowledge of 

the students about the basic concepts and methods of analysis of investment 

projects, as well - the ability to apply the results of theoretical research in 
specific projects in practice. 

As a result of the course, the student should: 

  - Basic concepts of the project, the role and the importance of investing 

in their implementation; 
  - The theoretical basis of the investment analysis, the basic principles of 

financial analysis of investments; 

  - The general sequence of design and analysis projects; 
  - Methodological issues of business planning; 

  - The main directions of development of a business plan; 

  - The basic rules of evaluation; 
  - Financial support for investment; 

  - The methods of analysis of investment risks. 

  To be able to use this knowledge in the development of market relations 
in the Republic of Kazakhstan. 

ACB 3509 Analysis of the cost of business 

2 credits 
Prerequisites: FA2421 

The main objectives of the discipline is to familiarize students with the 

theoretical basis and practical methods of analysis of business value. 

As a result of the discipline students must: 

- Have an understanding of the theoretical and practical foundations of 
the analysis of business value; 

  - Know the means and methods of calculating the fair market value of 

the business and other types of values; 
- Be competent experts who can make a decision and practically assess 

the value of the enterprise. 

4-course /7th semester 

Module 3.2.4 Taxes and Tax Accounting 

TA 4512 Tax accounting 

2 Credits /3 ECTS 

Prerequisites: FU2415 

The course studies the features of tax accounting in order to determine the 

taxable income of businesses and individuals to pay taxes and other obligatory 

payments to the budget, their impact on the financial performance of business 
entities, and the relationship of tax and accounting. 

As a result of this course students should: 

know: the basic principles of tax accounting system for the collection, 

processing, preparation of tax nature of information; 
be able to: use a system of knowledge about the principles of tax 

accounting for the development and validation accounting policy. 

Module 3.2.10 Information Systems of Accounting 

CA 3427 Computerized accounting 

3 Credits/5 ECTS 

Prerequisites: FU2415 

The aim of the course is to study the characteristics of the students using 

computer technology work with the accounting information in modern 

information systems of enterprise management, help students to understand 

the theoretical issues and practical skills in the organization of accounting 
using the software packages, in particular the "1C" 

At the end of the course students will: 

- Be aware of: the basic features of accounting using 1C: Accounting. 

Mastering the program will allow students to conduct automated 

accounting on a real array of information. 
- Be able to: automate business accounting software tools. 

IOT 1 Financial accounting and budgetary organizations 

AFAO 4507 Analysis of financial institutions 

3 Credits /5 ECTS 

The aim of the course is an in-depth study of the techniques and methods of 

analytical forms of reporting financial institutions, ways of planning and 

As a result of the course, the student should: 

- Know the basics of the theory analysis of financial institutions; 



 

 

Prerequisites: FA2421 organizing the control of the verification procedure of registration and use of 
economic data in the reporting forms. 

Discipline objectives: 

- The study of the essence of the analysis of financial institutions; 
- Examination of the foundations of the theory of analysis of financial 

institutions; 

- The study of certain types of financial risks and their analysis; 
- Mastering the basics of interest rate policy. 

- Be able to analyze the interest rate policy of financial institutions and to 
develop and analyze financial strategy of financial institutions based on 

changes in the economic sphere. 

FMIA 4510 Financial markets and intermediaries 

3 Credits/ 5 ECTS 
Prerequisites: Fin2408 

The course covers the composition and structure of the financial markets and 

their participants. 

By the end of the course students should: 

- Know the basic activities of all segments of the financial market, to 
understand the mechanism of functioning of the financial market and the 

peculiarities of each segment of the financial market, to navigate the 

regulatory - legal framework of financial market regulation, and 
understand the performance of each segment of the financial market, 

possess the analytical skills of financial information and decision-making. 

FCAFB4511 Financial control and audit 

financial and budgetary organizations 
3 Credits 

Prerequisites: Aud3423 

The purpose of the discipline: to form students' knowledge about the forms 

and types of financial control and audit, reporting of budgetary control, to 
introduce a wide range of techniques for auditing, external and internal public 

financial control in order to obtain practical skills in financial control; taught 

how to use it types and forms of monitoring activities carried out depending 
on the purpose and objects of control, learn to use this knowledge in the 

management of public funds and public property. 

Students at the end of the course must: 

  - Understand the goals and objectives of financial control and audit, to 
know the basic principles and rules of the meeting, to be able to properly 

apply its kinds and forms of monitoring activities carried out depending 

on the goals and objects of control, to be able to choose as the subject of 
the various forms of control statements and other primary documents; 

- Possess a general knowledge of the methodology of financial control 

and audit based on standards developed in the Republic of Kazakhstan 
financial control, the peculiarities of the audit and audit activities in the 

financial and budgetary organizations 

TAPO 4512 Tax accounting in public 
organizations 

3 Credits 

Prerequisites: Nu4410 

The aim of the course is to familiarize students with the tax accounting in 
public organizations, the issues of budget accounting governed by the 

regulatory framework. 

A study of the student should acquire the following knowledge and skills: 
a) know: 

- Specific features of tax accounting in public organizations, such as 

industry-specific, the organization of accounting in the context of articles 
of budget classification, follow-up cost estimates, strict compliance with 

accounting and reporting requirements of the regulations; 

- The basic principles of tax accounting in public organizations; 
- Method of taxation of transactions in the budgetary organizations. 

- B) be able to: 

- Use a system of knowledge about the principles of tax accounting in 
public organizations to organize data for assessment of the organization, 

execution control cost estimates. 

IOT 2 Accounting of market infrastructure 

AOAGS 4507 Accounting of Transport and 
communications 

3 Credits 

Prerequisites: FU2415 

The aim of the course is to develop students' knowledge of the organization 
and accounting of transport and communication. 

As a result of this course students should be aware of accounting, 
reporting in the transport and communications organizations. 

AA4510 Accounting in Agriculture 

3 Credits 

Prerequisites: FU2415 

The purpose of the course - help students knowledge about the features of 

agriculture and their impact on the organization of accounting. 

Students are required to: 

- Be able to accounting standards; 

- Know the primary and accounting transactions in agriculture; 
- To see the reflection characteristics of certain operations. 

AFEA 4511 Accounting of foreign economic 

activity 

The aim of the course is to develop in the future specialist theoretical and 

practical knowledge of the accounting organization of foreign economic 

As a result of the discipline the student must: 

- Know the normative regulation of foreign currency transactions and 



 

 

3 Credits 
Prerequisites: FU2415 

activity (FEA) foreign trade, principles, methods of organization, the main types of 
foreign trade activities, the organization of accounting of foreign 

exchange, import and export trade; 

- Be able to explain the features of the account economic activity; 
- Own methods and techniques of accounting currency funds, export and 

import transactions in foreign trade organizations. 

AFC4512 Accounting for the construction of 
the construction 

3 Credits 

Prerequisites: FU2415 

The aim of the course is to develop students' knowledge of the organization 
and record keeping, preparation of financial statements in the building. 

As a result of the course, the student should: 
- Know the most important conditions of the construction business; 

- Know the synthetic and analytical accounting in construction. 

- Be able to determine the cost of construction products. 

IOT 3 Audit 

BA 4507 Banking Audit 

3 Credits 

Prerequisites: Aud3423 

Course Objectives: To familiarize students with the bank audit as an 

important marketing tool of monitoring the state of credit institutions - by the 

financial services market; acquainted with the technology, procedures and 

characteristics of the organization and conduct of the audit of banks, 

procedures and features of the auditor's report, determine the reliability of 

accounting and reporting , of the financial assessment of the bank. 

As a result of the discipline the student must: 

know: 

- The theoretical basis of bank audit; 

- Stages of the bank audit; 

own: 

  - Special terminology for bank audit; 
  be able to: 

correctly apply the law of the Audit, use auditing standards; 

correctly apply the methods and techniques of gathering audit evidence; 
perform audit procedures for assessing the reliability of controls and 

substantive procedures; 

issue working papers and prepare the audit report; 
use of computer data processing techniques. 

TAFS 4510 The audit of the financial sector 

3 Credits 
Prerequisites: Aud3423 

The purpose of discipline - to give students the theoretical knowledge and 

practical skills in methods and techniques of detecting an incorrect reflection 
and presentation of data in the financial statements of the financial sector 

At the end of the study of a subject matter that students must 

know: the regulatory framework of Kazakhstan regulating the 
organization of audit activity in the financial sector in Kazakhstan, 

methods of financial statements of the financial sector 

TSA4511 The State audit 

3 Credits 
Prerequisites: Aud3423 

The main purpose of the discipline - to give students the theoretical 

knowledge and practical skills audit and thematic inspections of on-farm 
monitoring of performance of estimates of revenue and expenditure in public 

institutions. 

As a result of the course, students should know the basic control tasks in 

more efficient use of budgetary resources and improving the system of 
state and local government. 

TA 4512 Tax audit 
3 Credits 

Prerequisites: Aud3423 

The aim of the course is to study the compliance tax charges for accounting 
and tax return in accordance with the Tax Code of the Republic of 

Kazakhstan. 

As a result of this course students should: 
- To know the correctness of tax and accounting at the enterprise; 

- Be able to analyze the causes of tax disputes and taking measures for 

their further exclusion in cases where the basis of a tax dispute are not 
illegal actions of taxpayers (tax agents, taxpayers charges). 

IOT 4 Financial Analyst 

AAAP 4507 Accounting and analysis of 

agricultural plant 
3 Credits 

Prerequisites: FU2415 

The purpose of the course - help students knowledge about the features of 

recording and analysis of agriculture. 

As a result of this course students should be aware of accounting and 

analysis, reporting on farms. 

FMI 4510 Financial markets and intermediaries 

3 Credits 
Prerequisites: Fin2408 

The course covers the composition and structure of the financial markets and 

their participants. 

By the end of the course students should: 

- Know the basic activities of all segments of the financial market, to 
understand the mechanism of functioning of the financial market and the 

peculiarities of each segment of the financial market, to navigate the 

regulatory - legal framework of financial market regulation, and 
understand the performance of each segment of the financial market, 



 

 

possess the analytical skills of financial information and decision-making. 

RAFT 4511 Registration and analysis of foreign 

trade 

3 Credits 
Prerequisites: FU2415 

The aim of the course is to develop in the future specialist theoretical and 

practical knowledge of accounting and analysis of foreign economic activity 

(FEA) 

As a result of the discipline the student must: 

- Know the normative regulation of foreign currency transactions and 

foreign trade, principles, methods of organization, the main types of 
foreign trade activities, the organization of accounting of foreign 

exchange, import and export trade; 

- Be able to explain the features of recording and analysis of economic 
activity; 

- Own methods and techniques of accounting currency funds, export and 

import transactions in foreign trade organizations. 

AFAO 4512 Accounting and financial analysis of 
the organization 

3 Credits 

Prerequisites: FU2415 

 

The aim of the course is to develop the students' knowledge on the 
organization and management accounting and analysis, preparation of 

financial statements in financial institutions. 

As a result of this course students should be aware of accounting and 
analysis, reporting in financial institutions. 



 

 

5В050900 - FINANCE 

Discipline code Discipline name, quantity of the 

credits, 

prerequisites, distribution by types 

of occupations 

Purpose, tasks, summary of the module (course) Results of training 

(knowledge, abilities, skills) 

1 2 3 4 

1 course/1 semester 

IK1101 The History of Kazakhstan 
3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The aim: To familiarize the  students with the historical bases and periods of 

formation of the independent Kazakhstan statehood through the study of 

specific sources and historical facts from the standpoint of new theoretical and 

methodological views. 

Content. The historical bases and periods of formation of the independent 

Kazakhstan statehood. Historical and comparative analysis of the current 

achievements of  the  Kazakhstan statehood compared to various periods of 

the past. 

- knowledge of historical bases and periods of establishment of the independent 

Kazakhstan statehood in the context of the global and Eurasian historical process; 

- the ability of comprehending objectively and thoroughly the inherent advantages, 

features and value of Kazakhstan's development model; 

-  analytical skills and skills of axiological analysis in the study of complicated 

historical processes, phenomena and historical figures of modern Kazakhstan. 

 

POK(R)Ya 

1102 

Professionally-oriented Kazakh 

(Russian) language 

3 Credits / ECTS 
Prerequisites: none 

0 +3 +0 

The aim: To teach the students the ability to reproduce and produce dialogues 

and monologues   in the Kazakh (Russian) language in  every day scientific 

and professional communication. 

Content. Reproduction of the conceptually 

 organized philological knowledge in the Kazakh (Russian)  language, the co-

allocation of  the functioning and development  of the Kazakh  (Russian) 

language with the socio-economic, cultural, historical, political situation in 

Kazakhstan and in the world, with constitutional legal bases of the Republic 

of Kazakhstan. 

– the ability to apply the basic knowledge of the system,  structure and functioning  of 

the  Kazakh language units for working at  texts  on speciality to formulate a 

professional outlook; 

- the ability to create  secondary scientific texts: abstract, summary and description; the 

ability to synthesize the  scientific information in the form of a thesis of the issue. 

 

POIYa1103 Professionally-oriented Foreign 
language 

3 Credits / ECTS 

Prerequisites: none 
0 +2 +1 

The aim: To teach the students to communicate in a foreign language for 

professional needs. 

Content. Enriching the vocabulary of a foreign language, including the  

professional terms and clichés, development of listening skills, improvement 

of students' abilities in reading authentic publications on suggested topics 

from professional press and the development of  skills of 

writing  business correspondence with partners on professional issues. The 

course is designed for students with the average and high levels of language 

proficiency (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced). 

- the ability to comprehend a foreign speech by listening; 

- communication skills in a foreign language and  rich vocabulary; 

-  reading  skills and skills of analysis of the read  material. 

 

3.1  Natural-science (STEM) module 

ME1301 Mathematics in economy 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites:  none  
 

Course purpose: to master the main methods of the quantitative description 

of economic factors and regularities; to acquaint with the main 

mathematical methods of the solution of tasks; to promote formation of 

abilities to carry out mathematical operations and skills of the solution of 

specific economic objectives. Problems of studying of a course: training of 

students in methods of the solution of tasks; acquaintance to methods of 

research of economic tasks. 

As a result of course studying the student has to know the main concepts of the higher 

mathematics; main methods of the solution of tasks. To be able to apply economic 

researches and logic of a choice of these or those mathematical methods of the decision.  

To own modern methods of the mathematico-static analysis of results of economic 

research. 

 



 

 

3.2  Basic professional modules 

Module 1  Introduction to Economics 

PE1401 Principles of Economics  
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: none  

 

The purpose of development of discipline is formation at being trained 

knowledge of basic economic categories, ability to reveal steady 

interrelations and tendencies in various economic events on micro and 

macrolevel, development of economic thinking and education of economic 

culture and skills of behavior in the conditions of market economy. 

As a result of discipline development the student has to know the main economic 

categories necessary for the analysis of activity of economic agents on micro and 

macrolevel, theoretical economic models; main regularities of behavior of agents of the 

market. To be able to analyze independently economic reality and the processes 

proceeding in economic system of society, to apply methods of the economic analysis to 

the solution of economic tasks. To own skills of use of modern tools of economic science 

for the analysis of the market relations. 

Module 6.  Probability theory  and   Linear Algebra 

PTMS1416 Probability theory and mathematical 

statistics  

2 credits / 3 ECTS 
Prerequisites : none  

 

To learn the theory of probability and mathematical statistics, to meet 

the main objectives of the rheological modeling processes. 

Knowledge of probabilistic and statistical concepts as simple probability and its 

evaluation,  random variable, its numerical characteristics and their evaluation, the main 

methods of estimation. The ability to perform basic probabilistic and statistical 

calculations; the students must develop a probabilistic and statistical thinking and the 

ability to cope with the tasks;  students should learn how to easily handle such concepts as 

probability, the random variable, stats;  work with probabilistic and statistical concepts; 

calculate the probability of events using the studied formulas. 

Mic1402 Microeconomics  
2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : PE1401 Principles of 

Economics  
 

The module purpose - to create scientific ideas of economic events at the 
separate enterprise, in a household, in separate branch as about the 

processes demanding decision-making in the conditions of limitation of 

resources, alternativeness, rationality; to promote application of the 
fundamental principles and procedures of the economic analysis in 

practical administrative activities of microlevel. Tasks to develop idea of 

economic systems in general and about characteristics of market system 

in particular. 

As a result of course studying the student has to know the basic principles of economy, 

including limitation of resources, rationality of economic subjects, alternativeness of a 

choice, efficiency; the principles of the economic analysis of firm in the conditions of the 

perfect and monopolistically competition, an oligopoly, monopoly. To be able to define a 

condition of the concrete market if its functions of supply and demand are known, 

including elasticity of supply and demand, and to predict revenue change at the change in 

price. 

Module 2. Management and marketing 

Man1404 Management 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 
Economics  

 

The module gives modern theoretical and practical knowledge of 

management of the company, skills of the organization and management 

of business, management methodology in new conditions of 

globalization. 

The student has to know a management cycle, process of acceptance and implementation of 

administrative decisions; forms of business and administrative communication in collective; to be able to 

apply receptions of business and administrative communication in professional activity. 

Mar1405 Marketing  
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : PE1401 Principles of 

Economics  
 

The course purpose – to give to students profound fundamental 

theoretical and practical knowledge, skills of marketing activity.  

The main educational objectives of a course are  

training in modern approaches, forms and methods of marketing work; 

training of students in methods of a professional assessment of 

alternative versions of marketing decisions, choice optimum from them 

depending on specific market conditions. 

As a result of studying the student has to know  

essence, contents, purposes, principles and marketing functions; purposes, objects, types, 

ways and means of carrying out market researches; receptions and methods of strategic 

marketing planning. To be able to organize and conduct market researches of the market, 

to carry out the marketing analysis of actions of competitors; 

to develop strategy of marketing communications on commodity lines and separate 

products and to estimate their efficiency. 

Module 3.  Finance   and  Credit 

MCB 1408 Money, credit, banks  
3 credits /5 ECTS 

The course purpose formation at the students studying this course of 

strong knowledge of the theory of money, the credit and banks on the 

The student has to know the main directions of modern theories of money, the credit, 

banks and approaches to the analysis and the solution of problems in the specified 



 

 

Prerequisites : PE1401 Principles of 
Economics  

 

basis of disclosure of fundamental provisions and the theoretical 

analysis of problem positions, their essence, functions, laws and a role in 

modern economic system. To tasks studying of banks as financial 

intermediaries of the special type, specific monetary and credit institutes 

of economic system of market type, detection of features of their 

functions, structures, roles, values and places in various types of 

economy; 

spheres; to understand essence of the categories "money", "credit", "bank". To be able to 

distinguish external forms of manifestation and deep internal processes of functioning of 

the monetary and credit sphere and a banking system in modern economy, to define the 

reasons and to predict consequences of these processes. 

 

 

Module 6.  Probability theory  and   Linear Algebra 

LA1417 Linear Algebra  

3 credits /5 ECTS 
Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics  

 

The purpose of teaching is to teach students the basics of linear algebra 

in which a central place is given to one of the most important ideas of 

mathematics - the idea of linearity,  implemented in such concepts as 

linear operations, linear dependence and independence, rank, linear 

space, linear and bilinear transformation. 

Knowledge of the theory of algebraic equations, the basic properties of determinants and 

matrices, algebraic and geometric description of the lines and surfaces of the second 

order. The ability to use Gauss  method for computing determinants, solutions and study 

of systems of linear algebraic equations, the study of vector systems for linear 

dependence of inverse matrix calculation, finding the rank and base vector system 

arithmetic space. Practical skills in the field of complex numbers, set up the equations of 

lines and planes in their different tasks. 

Module 7 Enterprise economy 

Ent1418 Entrepreneurship  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 
Economics  

 

The course studies the theory and practice of business, considers 

procedures of adoption of enterprise decisions, methods of drawing up 

business plans, the analysis and an assessment of business activity. 

As a result of course studying the student has to know theory and practice bases, the 

contents, the principles, the business organization; to understand enterprise processes in 

economy. To be able to estimate enterprise ideas and to carry out their registration in the 

form of the business plan with an assessment of possible risks at realization of enterprise 

idea. 

Module 9. Development of economic science 

HET1422  History of economic thought 

 2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 
Economics  

 

The purpose of studying of discipline – to give to students a clear idea of 

the main stages and regularities of development of world economic 

thought, the intellectual biography and the content of the main works of 

outstanding scientists-economists, of main currents, tendencies of 
development of the economic theory. Problems of studying of discipline 

are defined by requirements to the training, established in the 

qualification characteristic of experts in the listed above specialties, 
requirements to knowledge and abilities which they have to possess. 

  

The student has to know a place of history of economic doctrines in system of economic 

sciences; the main representatives of leading schools of sciences and the direction of their 

scientific search, and also value of their research for modern economic science. To be 

able to be guided freely in the main concepts and the directions of the modern economic 
theory; to apply the received theoretical knowledge of evolution of economic thought and 

variety of theoretical approaches to research of economic events in the course of 

independent creative search when writing research student's works. 

 

2 course/ 3 semester 

FSK2104 Philosophy of Scientific Knowledge  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

The module is focused on formation at students of bases of 

philosophical outlook. During training the student will learn to 

understand and appreciate a role of philosophical knowledge in self-

affirmation of the person, to identify social and ethical problems. 

As a result of module studying the student has to know the main directions, problems, 

theories and philosophy methods, the content of modern philosophical discussions on 

problems of social development. To be able to form and is reasoned to defend own 

position on various problems of philosophy; to use provisions and categories of 

philosophy for estimation and the analysis of various social tendencies, the facts and the 

phenomena. 

PIC2201 Interpersonal Communication 

Psychology 

2 cr /3 ECTS 

The aim:  students’ awareness of the role and place of psychological knowledge 

about interpersonal communication in the modern world, revealing their importance 

in the process of becoming a professional in their chosen specialty. 

knowledge of mental phenomena of interpersonal communication in the accordance of the cognitive 

processes and  regulatory conditions; 



 

 

Prerequisites: none 
1+1+0  

Content: Systematization of students’ knowledge through the study of the major 
paradigms, theories, and concepts of modern psychology of interpersonal 

communication. The theoretical and empirical study of the interpersonal 

communication   psychological problems based on the study of cognitive processes, 
mental states and individual psychological characteristics of the individual. Basic 

categories and concepts of social psychology, methodological foundations of social 

psychology, the basic theories, concepts and principles of social psychology, the 
nature, content and form of psychic phenomena, laws of their dynamics, methods and 

techniques of researching interpersonal communication, the essence of the new 

psychological techniques and technology of studying  interpersonal communication. 

- knowledge of the theoretical and methodological foundations of modern  psychology of  

interpersonal communication ; 

- knowledge of the basic concepts and categories of modern psychology of  interpersonal 

communication ; 

- the ability to adequately apply the acquired psychological knowledge in interpersonal 

communication ; 

- the ability to investigate individual human characteristics in terms of interpersonal communication 

in order to identify his personal attributes and  form  his  psychological characteristics; 

- the ability to competently build a system of relationships with others in the context of interpersonal 

communication and group interaction ; 

- skills of interpersonal communication  psychological research, implementation, analysis , 

processing of the data and correct interpretation of the results ; 

- the ability to develop practical recommendations to help improve the individual in terms of 

interpersonal communication ; 

-  the ability to estimate and adjust interpersonal communication in order to harmonize the individual and 

his relationship with others . 

TAPS2202 Theoretical and applied political 
science  

2 credits 

Prerequisites: no 

The aim:   To introduce to the basics of politics, power and power relations, the 
political system of the Republic of Kazakhstan. 

Content: Political systems and forms of government, and institutions, the political 

processes in Kazakhstan and in the world. Program documents and the President's 
Addresses, strategic directions of home and foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan. The idea of a global world as the new world order, an understanding of 

the major tendencies in world politics and international relations, contribution to the  

national security  strengthening and terrorism and extremism prevention. 

- the ability to express attitude and to exercise social and political activity to resist various forms of 
manipulation; 

- the ability of a tolerant professional interaction and adaptation to the new conditions, taking into account 

the socio-cultural, ideological, political and religious differences. 

EPSS2203 Personal and Social Success Ethics 

2 cr / 3 ECTS 

Prerequisites: none 
1+1+0 

 

The aim:   to introduce students to ethical standards, moral principles and  human 

values in the  social activity. 

Content: The systematic understanding of the ways of forming and improving 
ethical standards in various areas of professional activity. Formation for future 

professionals of knowledge about the basic ethical concepts, regularities of forming 

ethical conduct in the process of a person’s socialization. Introduction to the basic 
stages and tendencies in the development of ethics. Revealing  the contents of 

fundamental ethical guidelines that form the moral position of  an  individual. 

- knowledge of basic ethical concepts and categories; 

- skills of independent moral orientation in society, indicating a sufficient level of ethical maturity; 

- knowledge of principles and methods of finding the best ethical decisions in difficult situations of 
everyday life; 

- skills of assessment of their own actions and the behavior of others in terms of ethics and  morality 

norms; 
-skills to behave in society and communicate with citizens in accordance with the rules of etiquette. 

CR2204 Culture and Religion 
2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The aim: introduction to the  main cultural and religious peculiarities of 

Kazakhstan, consideration of the evolution of Kazakhstan peoples’ 

cultural and religious traditions. 

Content: Methods of  Cultural Studies and Religions Studies applied for 

researching Kazakhstan regions’ cultural and  religious phenomena; 

concept of ―dialogue‖  as one of the basic categories of the 20-21 

century humanities, as well as peculiarities of theoretical language of 

describing its fundamental existential and socio-cultural parameters, 

boundaries and horizons. Specific features of man’s metaphysical and 

religious experience as ontological bases of a dialogue. 

- knowledge of scientific world outlook, ethnic and cultural tolerance; 

- the ability to  make comparative analysis of the hierarchy of core values of  the past and 

present religious and unreligious world outlook; 

- the ability to predict perspectives of  possible interaction of philosophy, religion, science 

and arts in the process of solution of the main world-outlook problems; 

- the ability to identify synchronic and diachronic  interconnections of regional cultural 

phenomena, to identify  their causes and effects; 

 - skills of tolerant behavior, social and professional interaction taking into account ethno-

cultural and  confessional differences. 



 

 

HLS2206 Human Life Safety  
2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none  

 

The module aims to train students in bases of competent behavior at 

emergency situations and to rules of rendering the first medical care.  

The student has to know: consequences of impact on the person of dangerous, harmful, 

striking, injuring factors of technogenic and natural character; to be able to reveal 

dangerous and harmful factors and to develop actions for increase of safety and 

environmental friendliness of a production activity. 

ESD2207 Ecology and Sustainable Development  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none  
 

The main objective of a course – to create complete idea of the main 

regularities of a sustainable development of the nature and society. 

stability of the biosphere and society development without catastrophic 

crises. 

As a result of course studying students have to know the basic principles of conservation 

and rational environmental management. To be able to understand modern concepts and 

strategy of a sustainable development of the mankind, the traditional forms of managing 

directed on systematic change and a way of life of people for the purpose of preservation. 

KL2208 Kazakhstan Law  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none  
 

The aim of the course- to bring students up to the legal system of 

Kazakhstan, to open the main provisions of the basic regulations of the 

Republic of Kazakhstan. 

Competence, mastered from the study of the module: the student must 

-Knowledge of the specifics of Kazakhstan's legal system as a historical and legal 

context, and in the modern context of integration of domestic legislation in the world 

system of law; 

- The ability to freely use the scientific and theoretical knowledge in the process of life, 

the protection of constitutional rights and freedoms, as well as in the further construction 

of the rule of law, democracy and the welfare state; 

Knowledge of the basic aspects of the Concept of Legal Policy of Kazakhstan for 2010-

2020. and the Strategy" Kazakhstan-2050 ". 

            3.2  Basic professional modules  

Module 1.  Introduction to Economics 

Mac2403 Macroeconomics  

2 credits / 3 ECTS 
Prerequisites : PE1401 Principles of 

Economics  

 

The module studies economy, considering it as a unit, the total amount 

and growth of release of goods and services, rate of inflation and 

unemployment rate, exchange rates of currencies and a condition of the 

balance of payments. As a result of module studying the student has to 

know essence of the main concepts and categories in macroeconomic, 

the main macroeconomic indicators and their role in international 

comparisons. 

The student has to be able to solve macroeconomic problems, to collect necessary 

information on macroeconomic processes; to count and estimate macroeconomic 

indicators at national and international levels. 

Module 3.  Finance   and  Credit 

Fin2409 Finance 
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : PE1401 Principles of 

Economics  
 

In a course the principles of construction and regularity of functioning 

of the public and municipal finances, mechanisms of influence of 

authorities by budgetary and tax methods on social and economic 

processes are studied. 

As a result of discipline studying the student has to know the main concepts, 

functions and regularities of development of finance and financial market, 

the contents and the principles of the organization of finance of the enterprises and feature 

of their manifestation in modern conditions. The student has to be able 

to put into practice basic scientific-theoretical knowledge for the solution of theoretical 

and practical tasks in the financial market, the system and comparative analysis of the 

legislative norms regulating the sphere of finance and the financial market. 

Module 4  Accounting  and Auditing 

Acc2411 Accounting 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : PE1401 Principles of 
Economics  

 

In this course theoretical and practical aspects of accounting and audit 

are studied: basic principles; balance of the enterprise; assets and 

obligations; structure of financial statements. 

As a result of module studying the student has to know and be able the principles and 

methods of conducting accounting, receptions of use of the computer and computer tools 

for conducting accounting of the organization. 



 

 

Module 5. Quantitative assessment of economy 

Sta2414 Statistics 

3 credits /5 ECTS 
Prerequisites :  PTMS1416 Probability 

theory and mathematical statistics 

In the module basic provisions of the general theory of statistics are 

considered. The regularities based on probability theory and 

mathematical statistics, statistical ranks are studied, the concept about 

indexes and an index method of the analysis of influence of factors is 

given. 

As a result of module studying students have to know the principles and methods of 

collecting, processing and evident submission of statistical information; essence of 

generalizing statistics – absolute, relative and average sizes, indicators of a variation, 

differentiation and concentration. Students have to be able to count statistics of economic 

activity of the organization entering into this program, and also to interpret their 

substantial sense. 

Module 8.   Institutionalism   and   State regulation of economy 

SRE2420 State regulation of economy 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics  

 

Purpose of the module is mastering by bases of the theory, methodology 
and the organization of the state approaches to economy regulation, 

studying of spheres and methods of use of its mechanisms in specific 

naturally historical and social and economic conditions.  

  

The student has to know theoretical, methodological and organizational problems of the 

state intervention in process of functioning of socially oriented market economy. To be 

able to prove prospects of social and economic development of the country, including 

development of such instruments of the state impact on economy, as system of economic 

forecasts, the concept of social and economic development of the country, the program of 

development of economy and its separate components, the indicative development plan of 

national economy. 

4 semester 

3.1  Natural-science (STEM) module 

ITPP2302 Information Technologies for 

Professional Purposes (basics of 
programming in SPSS) 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites:  
1+0+2 

Module purpose: the main concepts of the automated information 

processing; appointments, structure, main characteristics of computer 

and organizational equipment; main methods and means of processing, 

storage, transfer and information accumulation; appointment and 

principles of use of the system and applied software; bases of 

algorithmization of tasks; main components of computer networks, 

principles of a packet transmission of data, organizations of gateway 

interaction; technologies of information search on the Internet; main 

threats and methods of ensuring information security; the principles of 

information security from unauthorized access; legal aspects of use of 

information technologies and software. 

Knowledge: to use information resources for search and information storage; to use the 

automated systems of office-work; to apply methods and information means of 

protection; to apply anti-virus means of protection of information; to apply the specialized 

software to collecting, snore and information processing in the professional sphere 

according to studied professional modules; to carry out control of a computer network. 

Possession of skills of creation of algorithms and flowcharts; main concepts of 

development network and Web of appendices, applications of methods of information 

security, methods of information and communication technologies and electronic training. 

3.2  Basic professional modules  

Module 2. Management and marketing 

GB2406 Government and Business 

3 credits /5 ECTS 
Prerequisites: SRE2420 State 

regulation of economy 

The main purpose of teaching course is to graduate possessed sufficient 

knowledge on the state of relations with business and on this basis could 

choose the most effective methods and problem-solving tools to 

improve these relations. 

 

The ability to use the basic provisions of the various schools of management in 

professional work; 

To know: the role of government in solving the problems of economic growth and the 

development of civil society; terms of business development in various sectors of the 

economy; laws of the Republic of Kazakhstan regulating administrative and 

organizational basis for the development of entrepreneurship, small and medium-sized 

businesses; criteria for the management;  the legal basis for state business and its role in 

the market economy. 



 

 

Module 3.  Finance   and  Credit 

TT2410 Taxes and taxation  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Fin2409 Finance 

In the module the economic essence and functions of taxes, operation of 

the tax mechanism, tax system of Kazakhstan is studied. 

As a result of module studying the student has to know the tax legislation of RK, an order 

and terms of carrying out tax checks, types of tax offenses and the sanction for their 

commission. To be able to use normative documents, to estimate the taxes and fees paid 

by the organizations and individuals. 

Module 4 Accounting  and Auditing 

Aud2412 Auditing  
2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: Acc2411 Accounting 

The purpose of a course is studying of standard legislative base of the 

organization and carrying out auditor activity; bases of the organization 

of an audit inspection of financial and economic activity of the 

company. 

As a result of studying the student has to know standard legislative base of the 

organization and carrying out auditor activity; bases of the organization of an audit 

inspection of financial and economic activity of the company. To be able to make the 

general plan and the audit program proceeding from the purposes of an audit inspection, 

to carry out collecting and the data processing, necessary for drawing up an audit report; 

to make an audit report for the purpose of development of offers on increase of reliability 

and efficiency of accounting information. 

FEA2413 Foundations of Economic Analysis 

2 credits / 3 ECTS 
Prerequisites: Acc2411 Accounting 

The course purpose - upon termination of discipline studying the student 

has to seize skills and the basic knowledge necessary for carrying out 
the economic analysis of economic activity of the enterprise. 

As a result of course studying the student has to know essence, the principles and 

methods of the economic analysis. To be able to form conclusions and developments of 

recommendations on the basis of statistical data and accounting, transforming dry figures 

to "speaking facts". 

Module 8.   Institutionalism   and   State regulation of economy 

IE2421 Institutional economics  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics, HET1422 History of 

economic thought 

 

Purpose of a course is development of the main institutional concepts 

and models, the microinstitutional analysis, the analysis of the 
organizations, studying of applied aspects of the institutional theory has 

the purpose development and fixing in students of skills of 

implementation of the elementary institutional analysis when studying 
theoretical and practical situations. 

As a result of course studying the student has to know preconditions of the institutional 

theory; functions and lines of institutes; concept of the residual rights and residual effects. 

To be able to analyze situations within the principal agent model; to carry out the analysis 

of various institutional changes. 

 

 

Module 10.   Micro- Mаcroeconomics (intermediate) 

Mic2424 Microeconomics (intermediate) 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mic1402 

Microeconomics 

The module purpose - to create scientific ideas of economic events at the 

separate enterprise, in a household, in separate branch as about the 

processes demanding decision-making in the conditions of limitation of 
resources, alternativeness, rationality; to promote application of the 

fundamental principles and procedures of the economic analysis in 

practical administrative activities of microlevel. Tasks to develop idea of 
economic systems in general and about characteristics of market system 

in particular. 

As a result of course studying the student has to know the basic principles of economy, 

including limitation of resources, rationality of economic subjects, alternativeness of a 

choice, efficiency; the principles of the economic analysis of firm in the conditions of the 

perfect and monopolistically competition, an oligopoly, monopoly. To be able to define a 

condition of the concrete market if its functions of supply and demand are known, 

including. elasticity of supply and demand and to predict revenue change at the change in 

price. 

Module 11.   Modeling and forecasting the economy 



 

 

IO2426 Industrial Organization  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: Mic1402 

Microeconomics 

Purposes of development of a course are expansion and increasing 

knowledge of students in the field of the microeconomic analysis of the 

markets with considerable use of mathematical apparatus;  studying by 

students of sections of a course:  firm, oligopolistichesky competition 

and arrangement, price and not price strategy, granting and entrance 

control;  studying of models of behavior of firms in the conditions of the 

imperfect competition;  

studying of the theoretical principles of market regulation and in 
competition a state policy.  

  As a result of course development the student has to know  the main concepts and the 

categories used in the theory of the branch markets;  methods and approaches to the 

analysis of strategic behavior of firms;  the main models used for the analysis of the 

competition of firms in the conditions of an oligopoly, the main indicators used for an 

assessment of the competitive environment.  To be able to solve problems of a course;  to 

apply theoretical knowledge to the analysis of the real competitive environment;  to carry 

out information search and this, necessary for the analysis purposes;  to compare the 

received results with the theoretical principles, to apply adequate theoretical models and 

to interpret the received results. 

3 course/5 semester 

3.2  Basic professional modules 

Module 2. Management and marketing 

Log3407 Logistics  
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : PE1401 Principles of 

Economics 

The purpose of the real course is studying of the basic principles of the 

organization of material and information streams in logistic systems, 

studying of the main characteristics of different types of logistic activity. 

The main objectives of a course consist in that the student was able to 

build logistic schemes of movement of material and information 

streams, to carry out logistic calculations of the sizes of orders, stocks in 

a warehouse. 

As a result of course studying the student has to know: main concepts of a task and 
function, levels of development and factors of development of logistics, mechanisms of 

functioning of purchasing, marketing, production, warehouse logistics, logistics of stocks 
and service. To be able to build logistic schemes of movement of material and 

information streams, to classify intermediaries, control systems of stocks, channels of 

distribution of goods, to give an assessment of competitiveness of the enterprises. 

Module 5. Quantitative assessment of economy 

Eco3415 Econometrics 
2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: PTMS1416 Probability 

theory and mathematical statistics 

The purpose of a course to give to students an idea of the maintenance 

of econometrics as scientific discipline, to acquaint with her main 

concepts, methodology and methods of creation of mathematical models 

of economy. 

As a result of studying the student has to seize methods of modeling and forecasting of 

social and economic processes for detection of regularities of their perspective change. 

The student has to be able to classify the tasks connected with achievement of this or that 

result. 

Module 7.  Enterprise economy 

EE3419 Enterprise economy 
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics, Mic1402 Microeconomics  
 

Purpose of the module is formation at future experts of complete idea of 

functioning of the enterprises in the conditions of the modern market, 

acquaintance to structure of business assets of the enterprise and 

acquisition of skills of definition of their effective use. 

As a result of module studying students have to know the main characteristics of the 

enterprise as main link of market economy; production and organizational structure of the 

enterprise. To be able to open essence of the external and internal environment of the 

enterprise; to open the economic mechanism of business management, an essence of basic 

and functional strategy. 

Module 9. Development of economic science 

MPE3423 Modern political economy 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: HET1422 History of 

economic thought 

The purpose of the course - knowledge of the characteristics of modern 

political economy, understanding the relationship between economic 

and political processes. 

The student should know the  public choice theory and the possibility of applying 

economic methods to the analysis of political processes. Able to understand the processes 

of financing of election campaigns, to identify public preferences, provide economic 

evaluation processes of public policy choices. 

3.3  Modules for Individual Educational Trajectories  



 

 

IET1   Economics of the firm and entrepreneurship 

SW 3501 Scientific writing (kaz/rus/ang)  

1 credit / 2 ECTS 

Prerequisites: 

 

  

Ability to write scientific articles and to participate in scientific discussions in a 

Kazakh/Russian/foreign language. 

 

EMI3502  Economy of market infrastructure 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics  

 

The purpose of the course - to give students the necessary knowledge 

on the emergence and establishment of a well-functioning system of 

market infrastructure. Objectives: To study the nature, function and role 

infrastructure  in the economy, to learn the basic elements of market 

infrastructure. To study the market infrastructure at the micro and macro 

levels. 

Students must know: structure and infrastructure  of market,  elements of the 

infrastructure of commodity and financial markets.  Understand the activities of stock 

exchanges, labor  exchanges, commodity  exchanges.  Understand the principles of 

commercial banking, wholesale and retail trade.  Know the infrastructure of professional 

support businesses. 

PSE3503 Production sphere economy  
2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics, Ent1418 Entrepreneurship 
 

The module gives the chance to study deeply theoretical bases of 

economic concepts and categories, to reveal their economic essence, to 

define the general strategy and the priority directions of a state policy in 

the field of the production sphere of the country.  

As a result of module studying students have to know an industry role in development to 

national economy; the main directions of social and economic policy and strategic tasks 

in industrial policy of RK. The student has to be able to analyze tendencies of 

development of industrial potential, to count the indicators characterizing industrial 

potential. 

IEТ 2.  Economic modeling and economic policy . 

SW 3501  Scientific writing   

(kaz/rus/ang)   
1 credit / 2 ECTS 

Prerequisites: 

 Ability to write scientific articles and to participate in scientific discussions in a 

Kazakh/Russian/foreign language. 

 

GEMM3502   General equilibrium models in 

macroeconomics 

 2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: Mac2403 

Mаcroeconomics 

The module studies economy, considering it as a unit, the total amount 

and growth of release of goods and services, rate of inflation and 

unemployment rate, exchange rates of currencies and a condition of the 

balance of payments. 

As a result of module studying the student has to know essence of the main concepts and 

categories in macroeconomic, the main macroeconomic indicators and their role in 

international comparisons. The student has to be able to solve macroeconomic problems, 

to collect necessary information on macroeconomic processes; to count and estimate 

macroeconomic indicators at national and international levels 

MSME 3503 Multidimensional statistical methods 

in economy  

2 credits / 3 ECTS 
Prerequisites: ME1301 Mathematics in 

economy 

  

 This course is offered studying of the multidimensional statistical 

methods which are adequately describing the most various relations 

between economic subjects. The tools for modeling on macro - 

microlevels are offered.  

As a result of course studying the student has to study the mathematical methods used 

during the work with temporary ranks, be able to apply them to concrete temporary ranks, 

to use the computer in work.. 

IEТ 3. Branch economy. 

SW 3501 Scientific writing   
(каз/рус/анг )   

1 credit / 2 ECTS  

Prerequisites: 

Ability to write scientific articles and to participate in scientific 

discussions in a Kazakh/Russian/foreign language. 

 

Ability to write scientific articles and to participate in scientific discussions in a 

Kazakh/Russian/foreign language. 

 



 

 

EMI 3502  Economy of market infrastructure 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics  

 

The purpose of the course - to give students the necessary knowledge 

on the emergence and establishment of a well-functioning system of 

market infrastructure. Objectives: To study the nature, function and role 

infrastructure  in the economy, to learn the basic elements of market 

infrastructure. To study the market infrastructure at the micro and macro 

levels. 

Students must know: structure and infrastructure  of market,  elements of the 

infrastructure of commodity and financial markets.  Understand the activities of stock 

exchanges, labor  exchanges, commodity  exchanges.  Understand the principles of 

commercial banking, wholesale and retail trade.  Know the infrastructure of professional 

support businesses. 

EE 3503 Education economy 

2 credits/ 3 ECTS 
Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics  

 

In this course the economic relations concerning ensuring requirement 

of the population in education and especially in the higher education are 

considered. Here belong a role and education functions in 

competitiveness of national economy. Characteristic features of feature 

of the market of educational services, knowledge as an education 

product, a condition and prospects of development of the higher 

education and its financing – here a circle of problems of economy of 

education. 

В результате изучения курса студент должен знать основные процессы, 

происходящие в образовании; основные термины и понятия, применяемые при 

изучении данного курса; роль бюджетных и внебюджетных фондов в 

финансировании образования; особенности других систем образования. Уметь 

оценивать изменения, происходящие события в системе образования; 

рассматривать и принимать решения по социальным проблемам, которые 

встречаются в общеобразовательном учреждении. 

3.4  Interdisciplinary Module 

IE 3601 Innovative Entrepreneurship (trade-

wise) 
2 credits/ 3 ECTS  

Prerequisites: Ent1418 

Entrepreneurship 
 

The purpose of studying of discipline is formation at students of 

necessary skills and competences for successful work in the field of 

business in the economic sphere, implementation of innovative activity 

in the conditions of the market, management of risk investments. 

Problems of studying of discipline: development by students of 

theoretical bases of innovative business. 

 

 

As a result of discipline development the student has to know an essence of innovative 

business; structure and basic elements of the market of scientific and technical products; 

system of financing of development of innovative activity; instruments of regulation and 

support of innovative activity from the state. To be able to define degree of innovation of 

a product; to form model of innovative process in the conditions of the concrete 

enterprise; to choose a form of the organization of the innovative enterprise in the set 

conditions. To own methods of calculation of indicators of efficiency of innovative 

projects; methods of formation of the capital of the innovative enterprise. 

EH 3603 Economic history 
2 credits/ 3 ECTS  

Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics  

 

The course purpose — to give to future economists a necessary set of 
knowledge of many-sided experience of economic activity at different 

stages of social development, to open its main features, and during 

studying of a material to approach to bases of modern economy. 
Problem of a course — on an extensive historical and economic material 

to develop skills of economic thinking at students. and versatile 

knowledge. 

As a result of course development the student has to know basic concepts and the terms 
connected with economic activity, economic subjects and institutes, to have a clear idea 

of factors and forms of economic development, to acquire most important milestones and 

stages of history of economy, to imagine not economic variables influencing economic 
activity. To be able to interpret and offer independently a logical explanation for 

economic events and the processes, taking place in the past, to open their dependence on 

factors of not economic order, to find relationships of cause and effect. 

EMM 3605 Economic and Mathematical methods  

2 credits/ 3 ECTS  

Prerequisites: ME1301 Mathematics in 
economy 

The purpose of the module consists in acquainting students with process 

of adoption of reasonable economic decisions on the basis of 

mathematical modeling. 

After module studying the student has to know methods of carrying out and the analysis 

of researches, the main concepts and the models, used theories of EMM. To be able to 

formulate tasks in the corresponding sphere of activity in the EMM language, to develop 

methods of the solution of the formalized tasks. 

6 semester 

3.2  Basic professional modules  

Module 10.   Micro- Mаcroeconomics (intermediate) 



 

 

Mac3425 Macroeconomics 

 (intermediate) 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mac2403 

Mаcroeconomics 

The purpose of studying of discipline – to give to students a clear idea of 

the main stages and regularities of development of world economic 

thought, the intellectual biography and the content of the main works of 

outstanding scientists-economists, of main currents, tendencies of 

development of the economic theory. Problems of studying of discipline 

are defined by requirements to the training, established in the 

qualification characteristic of experts in the listed above specialties, 

requirements to knowledge and abilities which they have to possess. 

The student has to know a place of history of economic doctrines in system of economic 

sciences; the main representatives of leading schools of sciences and the direction of their 

scientific search, and also value of their research for modern economic science. To be 

able to be guided freely in the main concepts and the directions of the modern economic 

theory; to apply the received theoretical knowledge of evolution of economic thought and 

variety of theoretical approaches to research of economic events in the course of 

independent creative search when writing research student's works. 

Module  11.  Modeling and forecasting the economy  

EDAF3427 Economic data analysis and foreasting  
2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: Eco3415 Econometrics 

The discipline purpose – to give to future experts of knowledge in the 

field of functioning of information systems and automation of 

administrative activity in the conditions of market economy.   

As a result of course studying the student has to know criteria of classification of 

statistical packages of data processing;  to examine packages of the analysis of the data 

intended for the solution of complex statistical and sociological challenges;  in detail to 

consider all tool kit, entering into a package of the analysis of data:  generation of random 

numbers, selection, creation of variation ranks, creation of histograms, etc.  To be able  

to carry out justification of a choice of this or that package at the solution of a specific 

objective; to create basic data, according to requirements of a package and to interpret 

results. 

3.3  Modules for Individual Educational Trajectories  

IEТ 1.  Economics of the firm and entrepreneurship . 

  PSE3504  Public sector economics 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mic1402 

Microeconomics,  Mac2403 

Mаcroeconomics 

A course is considered a place and a role of public sector in mixed 

economy, state functions in an allokation of resources, production of the 

public benefits and distribution of the income in public sector. Problem 
of a course - to give to students a complete idea of the principles and 

problems of functioning of public sector, to provide understanding of 

production and distribution of the public benefits, to deepen 
understanding of a role of the state and public finances in public sector.  

As a result of course studying the student has to know possibilities of use and have skills 

of practical application of the models studied in a course in the analytical purposes. To be 

able to use general provisions of the microeconomic theory for research of a circle of the 

problems connected with economic activity of the state, including: analysis of 

imperfections of the market and state, influence of the public income and expenses on 

placement of resources, assessment of efficiency of economic activity of the state. 

FM3505 Financial mathematics  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Fin2409 Finance,  
ME1301 Mathematics in economy 

T          The module is studied basic provisions of financial mathematics and 

management of projects. 

As a result of course studying the student has to know basic concepts and theoretical 

bases of the quantitative analysis of financial and credit operations. The student has to be 

able to solve practical problems, to work with the financial Excel functions, etc. 

CP3506   Company planning   

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: EE3419 Enterprise 

economy 

 

The module are studied a poskledstviye of activity of all organizations, 

definition of influence of factors on their deviations, for identification 

further nedokstatok and reserves.  

As a result of module studying the student has to know and be able to use methods of 

strategic management of economic activity. To be able to analyze production and 

economic capabilities of the enterprise, to estimate competitiveness of the enterprise. 

IEТ 2.  Economic modeling and economic policy . 

ORE 3504 Operation research in economics 3 

credits /5 ECTS 

Prerequisites: ME1301 Mathematics in 
economy 

When studying this module skills and abilities of the solution of 

problems of the increased complexity and possibility of their realization 

on the personal computer by means of special programs are formed.  

As a result of this module, the student should know the basic economic problems, the 

solution of which is necessary in the mathematical tools. To be able to formalize an 

economic task. i.e. to describe it by means of known mathematical model, to carry out 



 

 

   calculations, to analyze results and to draw conclusions. 

PDE3505   Рanel data еconometrics  
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Eco3415 Econometrics 

In a course the econometric models based on panel and spatial data are 

studied. 

As a result of course studying the student has to know in what areas the studied models 

and methods of research of adequacy of these models are applied. To be able to build and 

analyze mathematical models of economic events. 

TEGD 3506 Theory of economic growth and 
development 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mac2403 

Mаcroeconomics 

The module is aimed at studying of features of economic processes in 

developing countries in the conditions of globalization, definition of 

their place and a role in world system. 

After module studying the student has to know the main concepts and the principles of 

economic development. To be able to define the reasons and consequences of a social and 

economic inequality of two poles of world economy, a solution of problems of Third 

World countries. 

IEТ 3.  Industry Economics 

  PSE3504  Public sector economics 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mic1402 

Microeconomics,  Mac2403 

Mаcroeconomics 

In a course the place and a role of public sector in mixed economy, state 
functions in an allokation of resources, production of the public benefits 

and distribution of the income in public sector are considered. Problem 

of a course - to give to students a complete idea of the principles and 
problems of functioning of public sector, to provide understanding of 

production and distribution of the public benefits, to deepen 

understanding of a role of the state and public finances in public sector. 

As a result of course studying the student has to know possibilities of use and have skills 

of practical application of the models studied in a course in the analytical purposes. To be 

able to use general provisions of the microeconomic theory for research of a circle of the 

problems connected with economic activity of the state, including: analysis of 

imperfections of the market and state, influence of the public income and expenses on 

placement of resources, assessment of efficiency of economic activity of the state. 

SE3505 Service  economics   

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IO2426 Industrial 

Organization 

The purpose of a course is formation at students of theoretical 

knowledge in the field of a services sector. Main goal of a course is 

formation of idea of the current tendencies and problems in a services 
sector. In the course of discipline studying students get acquainted with 

theoretical bases of the market of services in the conditions of 

globalization, classification of services and features of services. 

As a result of discipline studying the student has to know essence of services and their 

place in economic system; classification of kinds of activity in a services sector; bases of 

strategic management of marketing in a services sector. To be able to carry out the 
analysis of the market of services in the region, to project work of the organization of a 

services sector, to form resources of production of concrete types of service. 

IE 3506 Industrial economy 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IO2426 Industrial 

Organization 

The purpose of a course is the industry and its role in social and economic 

development of society, the main directions of industrial and innovative 

policy in the industry of the Republic of Kazakhstan till 2015. Problems of a 

course of studying of modern researches of industrial economy problems. 

As a result of course studying the student has to know a subject, the purposes and problems 

of a course; industry role in development to national economy; strategic tasks in industrial 

policy of RK according to strategy "Kazakhstan - 2030". To be able to analyze tendencies 

of development of industrial potential; to carry out monitoring of development of the 

industry; to count the indicators characterizing industrial potential. 

3.4  Interdisciplinary Module 

IPL3602 Intellectual Property Law 
 2 credits/ 3 ECTS  

Prerequisites: none 

The purpose of a course is acquaintance of students with intellectual 
property right bases in RK, studying of the existing civil legislation of 

RK in this branch, illumination of general provisions of author's and 

patent law, and also general provisions of the right to means of an 
individualization of legal entities, goods, works, services and the 

enterprises. Problem of a course - formation at students of knowledge 

about about objects of intellectual property right; the property and 
personal (non-property) rights on these objects; registration and order 

order such rights. 

As a result of course studying the student has to know: that the content of these rights, an 
order of the order and ways of protection, in case of their violation is object of intellectual 

property right as there are rights of the author of works of science, literatures and arts, the 

inventions, useful models, industrial samples. To be able to distinguish cases of violation 
of the rights to results of intellectual activity, and to offer concrete ways of protection of 

the violated rights. 



 

 

IE 3604 International economics 
2 credits/ 3 ECTS 

 Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics  

 

In the module development of economy of the modern interdependent 

world is studied. Regularities of functioning of the international 

economy, problem of economic growth and social and economic and 

institutional development are considered. 

As a result of module studying the student has to know the main regularities and 

tendencies of development of modern international economy. To be able to apply 

theoretical knowledge to the analysis of a condition and dynamics of development of 

world economy as a whole, to reveal the major problems and prospects of evolution of the 

international economy as economic system. 

IM 3606 Insurance mathematics 

2 credits/ 3 ECTS  
Prerequisites: ME1301 Mathematics in 

economy 

 

In a course methods of insurance mathematics are described and models 

of an insurance stream of payments, social insurance and double 

insurance are studied. 

As a result of course studying the student has to know the basic principles of insurance 

and insurance classification, stages of creation of mathematical model of insurance, the 

general model of insurance, the general principles of calculation of awards. To be able to 

calculate insurance premiums, to analyze insurance schemes, to analyze the received 

results and to draw practical conclusions. 

7  semester 

3.3  Modules for Individual Educational Trajectories  

IET  1.  Economics of the firm and entrepreneurship 

BO 4507 Business organization 
 3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Ent1418 

Entrepreneurship,  EE3419 Enterprise 
economy 

Aim of the course - to help students systemic, holistic view of 

Technology business organization, the development of theoretical and 

practical knowledge required to start a business in the modern economy, 

and the acquisition of practical skills in the use of this knowledge. 

 

-to know: the content of the main problems related to ensuring the competitiveness of the 

national, regional and international level;  

- the principles of acceptance and implementation of economic and management 

decisions in the field of  

business;-modern forms and methods organization of business, modern management 

techniques in the field of business; -know legislation business in Kazakhstan 

 

BL4508 Business law 

3 credits /5 ECTS 
Prerequisites: Ent1418 

Entrepreneurship 

The module are studied legal bases of business, students get acquainted 

with enterprise secret and ways of its protection, study the main acts of 

RK on business.  

As a result of module studying the student has to know legal grounds of participation in 

business activity. To be able to analyze and solve legal problems in the sphere of the 

enterprise right. 

IP4509 Investment  projection  

3 credits /5 ECTS 
Prerequisites: Ent1418 

Entrepreneurship 

 

The module students get acquainted with general provisions of 

development of projects, learn to estimate their efficiency. 

As a result of studying the student has to know basic concepts of investment design, the 

purpose, the principles and business planning methods at the enterprise; modern methods 

of carrying out the analysis of risk of the investment project and correction of an 

assessment of efficiency on production and financial risks. The student has to be able to 

define the purpose and tasks of the investment project, to use methods of an assessment of 

efficiency of investment projects, methods of the accounting of risk factors of uncertainty 

and inflation at an assessment and the analysis of investment projects. 

EAC4510   Economic analysis of the company  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Ent1418 
Entrepreneurship,  EE3419 Enterprise 

economy 

 

Discipline purpose:  upon termination of discipline studying the student 

has to seize skills and the basic knowledge necessary for carrying out 

the economic analysis of economic activity of the enterprise.  The main 
objective of a course is studying of theoretical bases of the economic 

analysis and the solution of specific economic objectives.  

As a result of course studying the student has to know theoretical and practical skills on 

information preparation for carrying out the economic analysis. To be able to systematize 

and model economic events, to define influence of factors on change of size of the 

corresponding object of research, to reveal reserves of increase of production efficiency. 



 

 

RB4511   Risks in Business 

3 credits /5 ECTS 
Prerequisites: Ent1418 

Entrepreneurship 

 

The course purpose – acquisition by students of theoretical knowledge 

and prakticheksky skills in the field of an assessment and risk 

management in business activity, kotokry will allow them to make 

effective decisions. Problems of a course: to train in risk management 

bases, knowledge of modern tools and technologies of identification and 

risk management; to promote acquisition of practical skills in the field 

of a vyyavkleniye of new opportunities and corresponding to them it is 

risk in business activity, their complex analysis, an assessment and 

management. 

Upon termination of discipline studying the student has to know main types of the 

enterprise risks, existing methods of identification, the analysis and a prognozikrovaniye 

of risks, an assessment and risk management. To be able to make the account and an 

assessment of enterprise risks at razlichkny stages of life cycle of the enterprise. 

OMM4512     Optimization Methods of 

Management  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Ent1418 

Entrepreneurship 

 

The module are considered opportunities and features of use of 

optimizing methods in the solution of practical problems of optimum 

control.  

 

As a result of module studying the student has to know methods of optimization and 

adoption of design decisions; 

to be able to develop mathematical models of processes and objects, methods of their 

research, to make their comparative analysis. 

IV4513 IV4513  Invectment valuation 

 3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Ent1418 
Entrepreneurship 

The course is directed on acquisition of skills of the professional 

analysis of a portfolio of securities, an assessment of efficiency of 

investment projects, costs of the companies. 

As a result of course studying the student has to know bases of financing of capital 

investments from the moment of formation of sources of financing before their granting 

on different conditions; to be able to use the received knowledge in the practical 
activities. 

IEТ 2.  Economic modeling and economic policy 

SESP4507   Spatial economy and state policy 3 
credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mac2403 

Mаcroeconomics 

In a course economic and mathematical aspects of creation of spatial 

models of economy at the level of the region, the cities and the 

countries, the specific markets of this economy are studied. 

As a result of course studying the student has to know the main concepts and aspects of 

creation of models of economy; to be able to analyze economic-mathematical models of 

economy at the level of the region, the cities and the countries and policy of the state. 

TSA4508 Time series analysis  
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Eco3415 Econometrics 

The course purpose - students have to receive knowledge and skills of 

the analysis of temporary ranks. 

As a result of course development the student has to know methods of scientific 

researches on the theory of the organization of selective temporary supervision, 

processing and the analysis of received dynamic statistical information on values of 

random variables and vectors. To be able to carry out preprocessing of temporary ranks, 

to define the main indicators of social and economic processes, to reveal statistical 

interrelations between various sets of indicators of these processes, and to develop on this 

basis of model of temporary ranks. 

NE 4509 National economy 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mac2403 

Mаcroeconomics 

The purpose of a course is formation at students of knowledge of 

concepts of national and economic security, a ratio of economic safety 

and safety of financial and their role in formation of the complete 

concept of safety of RK as independent state. 

As a result of course studying the student has to know basic elements of systems of 

economic and financial safety; priorities of a state policy in the sphere of ensuring 

economic safety; priority national interests of modern Kazakhstan. To be able to carry out 

classification of threats of economic and financial safety; to mark out internal and 

external dangers and threats to economic interests of RK. 

MIO4510 Models of  Industrial Organization  

 3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IO2426 Industrial 

Organization 

The purpose of the module is to give to students the developed idea of 

the main models explaining formation of structure of the market, of 

influence of structure of the market on behavior of participants and 

public welfare. 

As a result of module development the student has to know theoretical bases of 

functioning of the branch markets, basic models of various types of the branch markets. 

To be able to analyze various models of the branch markets, to count indicators of market 

concentration. 



 

 

MMF4511 Macroeconomics modeling and 
forecasting  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mac2403 

Mаcroeconomics 

In the module multi-stage models of economic development, placement 

of production and optimum distribution of resources are studied. 

As a result of module studying the student has to know socioeconomic development of 

the country, modeling of their processes. To be able to analyze and model socioeconomic 

processes. 

AE 4512 Applied econometrics 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Eco3415 Econometrics 

The purpose of the module is studying of creation of econometric 

models, possibilities of their use for the description. 

As a result of module studying the student has to know bases and the principles of applied 

econometrics. To be able to solve, analyze and predict real econometric tasks. 

SERSS4513  Socio-economic relations  and social 

stratification  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mac2403 

Mаcroeconomics 

The purpose of a course to give the systematized idea of the main 

concepts and the directions of the stratification theory, social structure 

of society and a problem of a social inequality. Problems of a course – 

to acquaint students with the main classical and post-classical theories of 

social stratification, to master methodical receptions of the analysis of a 

social inequality. 

Upon termination of discipline studying the student has to know the main cuts of social 

structure, their internal structure, horizontal and vertical differentiation of society. To 

understand processes of sotsiostrukturny transformation of modern societies. To own a set 

of stratification tools for the empirical analysis of modern Kazakhstan society. 

IEТ 3.  Industry Economics 

EAS 4507 The economy of the agricultural sector  
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IO2426 Industrial 

Organization 

The module purpose – development in students of the economic 

thinking corresponding to realities of market economy and features of 

functioning of branches of agrarian and industrial complex, formation of 

knowledge of rational managing. Problems of the module is formation 

of ideas of structure and structure of agro-industrial complex; studying 

of economic bases of functioning of branches of agrarian and industrial 

complex in the conditions of the market. 

As a result of module studying the student has to know tendencies and regularities of 

functioning of agro-industrial complex; production resources and efficiency of their use. 

To be able to use independently theoretical skills in practice. To own special economic 

terminology; skills of independent mastering by new knowledge; methods of 

determination of economic efficiency of introduction of new equipment and technology, 

actions for improvement of the organization and management of agro-industrial complex. 

REME4508   Real estate market economics  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IO2426 Industrial 

Organization 

The purpose of studying of a course is studying of the theory and 

practice of functioning of the market of real estate as most important 

sphere of business activity, mastering by students by the modern theory 

and practice in the field of transactions with real estate and a real estate 

assessment, application of methods of an assessment of real estate, in 

acquisition of skills of calculation market, etc. types of cost of real estate 

objects. 

As a result of course studying the student has to know essence, functions, the contents 

and the organization of the market of real estate, the transactions rule with real estate 

objects; legal bases of real estate in RK, the modern legislation, the normative documents 

regulating operations in the market of real estate; approaches and methods of an 

assessment of market cost of real estate. To be able to develop options of management of 

real estate objects, to prove their choice by criteria of efficiency, to apply methods of an 

assessment of efficiency of investment in real estate. 

OCBS 4745 Operations of commercial banks with 

securities 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: 3624 FR financing risks 

 

The aim of the course is the study of the operations of commercial banks 

with securities 

To know: the operation of commercial banks with securities 

EB 4746 Exchange business 

3 credits /5 ECTS 
Prerequisites: RZB 

2427Securities market 

 

 

The module studies the exchange business, system training of students 

of the goals, tasks, methods and principles of modern exchange business 

Know: participants of the securities market, the principles of their activities, structure, 

financial market 

 

Be able to: focus on the securities market, diagnose, predict and manage, develop skills 

development and use of methods, means and tools to achieve economic welfare activities 

of the firm and the level of production and economic links 



 

 

5В050506 -  ECONOMICS 

Discipline code Discipline name, quantity of the 

credits, 

prerequisites, distribution by 

types of occupations 

Purpose, tasks, summary of the module (course) Results of training 

(knowledge, abilities, skills) 

1 course /1 semester 

IK1101 The History of Kazakhstan 

3 Credits / 5 ECTS 
Prerequisites: none 

1+1+0 

The aim: To familiarize the  students with the historical bases and periods of 

formation of the independent Kazakhstan statehood through the study of 

specific sources and historical facts from the standpoint of new theoretical 

and methodological views. 

Content. The historical bases and periods of formation of the independent 

Kazakhstan statehood. Historical and comparative analysis of the current 

achievements of  the  Kazakhstan statehood compared to various periods of 

the past. 

- knowledge of historical bases and periods of establishment of the independent 

Kazakhstan statehood in the context of the global and Eurasian historical process; 

- the ability of comprehending objectively and thoroughly the inherent advantages, 

features and value of Kazakhstan's development model; 

-  analytical skills and skills of axiological analysis in the study of complicated 

historical processes, phenomena and historical figures of modern Kazakhstan. 

 

POK(R)Ya 
1102 

Professionally-oriented Kazakh 
(Russian) language 

3 Credits / ECTS 

Prerequisites: none 
0 +3 +0 

The aim: To teach the students the ability to reproduce and produce 

dialogues and monologues   in the Kazakh (Russian) language in  every day 

scientific and professional communication. 

Content. Reproduction of the conceptually 

 organized philological knowledge in the Kazakh (Russian)  language, the 

co-allocation of  the functioning and development  of the Kazakh  (Russian) 

language with the socio-economic, cultural, historical, political situation in 

Kazakhstan and in the world, with constitutional legal bases of the Republic 

of Kazakhstan. 

– the ability to apply the basic knowledge of the system,  structure and functioning  

of the  Kazakh language units for working at  texts  on speciality to formulate a 

professional outlook; 

- the ability to create  secondary scientific texts: abstract, summary and description; 

the ability to synthesize the  scientific information in the form of a thesis of the issue. 

 

POIYa 

1103 

Professionally-oriented Foreign 

language 
3 Credits / ECTS 

Prerequisites: none 

0 +2 +1 

The aim: To teach the students to communicate in a foreign language for 

professional needs. 

Content. Enriching the vocabulary of a foreign language, including the  

professional terms and clichés, development of listening skills, improvement 

of students' abilities in reading authentic publications on suggested topics 

from professional press and the development of  skills ofwriting  business 

correspondence with partners on professional issues. The course is designed 

for students with the average and high levels of language proficiency (Pre-

Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced). 

- the ability to comprehend a foreign speech by listening; 

- communication skills in a foreign language and  rich vocabulary; 

-  reading  skills and skills of analysis of the read  material. 

 

3.1  Natural-science (STEM) module 

ME1301 Mathematics in economy 

3 credits /5 ECTS 
Prerequisites:  none  

 

Course purpose: to master the main methods of the quantitative description 

of economic factors and regularities; to acquaint with the main mathematical 

methods of the solution of tasks; to promote formation of abilities to carry 

out mathematical operations and skills of the solution of specific economic 

objectives. Problems of studying of a course: training of students in methods 

of the solution of tasks; acquaintance to methods of research of economic 

tasks. 

As a result of course studying the student has to know the main concepts of the 

higher mathematics; main methods of the solution of tasks. To be able to apply 

economic researches and logic of a choice of these or those mathematical methods of 

the decision.  To own modern methods of the mathematico-static analysis of results 

of economic research. 

 

3.2  Basic professional modules 

Module 1  Introduction to Economics 



 

 

PE1401 Principles of Economics  
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: none  

 

The purpose of development of discipline is formation at being trained 

knowledge of basic economic categories, ability to reveal steady 

interrelations and tendencies in various economic events on micro and 

macrolevel, development of economic thinking and education of economic 

culture and skills of behavior in the conditions of market economy. 

As a result of discipline development the student has to know the main economic 

categories necessary for the analysis of activity of economic agents on micro and 

macrolevel, theoretical economic models; main regularities of behavior of agents of 

the market. To be able to analyze independently economic reality and the processes 

proceeding in economic system of society, to apply methods of the economic 

analysis to the solution of economic tasks. To own skills of use of modern tools of 

economic science for the analysis of the market relations. 

Module 6.  Probability theory  and   Linear Algebra 

PTMS1416 Probability theory and mathematical 

statistics  

2 credits / 3 ECTS 
Prerequisites : none  

 

To learn the theory of probability and mathematical statistics, to meet the 

main objectives of the rheological modeling processes. 

Knowledge of probabilistic and statistical concepts as simple probability and its 

evaluation,  random variable, its numerical characteristics and their evaluation, the 

main methods of estimation. The ability to perform basic probabilistic and statistical 

calculations; the students must develop a probabilistic and statistical thinking and the 

ability to cope with the tasks;  students should learn how to easily handle such 

concepts as probability, the random variable, stats;  work with probabilistic and 

statistical concepts; calculate the probability of events using the studied formulas. 

Mic1402 Microeconomics  
2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : PE1401 Principles of 

Economics  
 

The module purpose - to create scientific ideas of economic events at the 
separate enterprise, in a household, in separate branch as about the processes 

demanding decision-making in the conditions of limitation of resources, 

alternativeness, rationality; to promote application of the fundamental 
principles and procedures of the economic analysis in practical administrative 

activities of microlevel. Tasks to develop idea of economic systems in 

general and about characteristics of market system in particular. 

As a result of course studying the student has to know the basic principles of 

economy, including limitation of resources, rationality of economic subjects, 

alternativeness of a choice, efficiency; the principles of the economic analysis of firm 

in the conditions of the perfect and monopolistically competition, an oligopoly, 

monopoly. To be able to define a condition of the concrete market if its functions of 

supply and demand are known, including elasticity of supply and demand, and to 

predict revenue change at the change in price. 

Module 2. Management and marketing 

Man1404 Management 

3 credits /5 ECTS 
Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics  

 

The module gives modern theoretical and practical knowledge of 

management of the company, skills of the organization and management of 

business, management methodology in new conditions of globalization. 

The student has to know a management cycle, process of acceptance and implementation of 

administrative decisions; forms of business and administrative communication in collective; to be 

able to apply receptions of business and administrative communication in professional activity. 

Mar1405 Marketing  
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : PE1401 Principles of 
Economics  

 

The course purpose – to give to students profound fundamental theoretical 

and practical knowledge, skills of marketing activity.  

The main educational objectives of a course are  

training in modern approaches, forms and methods of marketing work; 

training of students in methods of a professional assessment of alternative 

versions of marketing decisions, choice optimum from them depending on 

specific market conditions. 

As a result of studying the student has to know  

essence, contents, purposes, principles and marketing functions; purposes, objects, 

types, ways and means of carrying out market researches; receptions and methods of 

strategic marketing planning. To be able to organize and conduct market researches 

of the market, to carry out the marketing analysis of actions of competitors; 

to develop strategy of marketing communications on commodity lines and separate 

products and to estimate their efficiency. 



 

 

 



 

 

Module 3.  Finance   and  Credit 

MCB 1408 Money, credit, banks  
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : PE1401 Principles of 

Economics  
 

The course purpose formation at the students studying this course of 

strong knowledge of the theory of money, the credit and banks on the 

basis of disclosure of fundamental provisions and the theoretical 

analysis of problem positions, their essence, functions, laws and a role 

in modern economic system. To tasks studying of banks as financial 

intermediaries of the special type, specific monetary and credit 

institutes of economic system of market type, detection of features of 

their functions, structures, roles, values and places in various types of 

economy; 

The student has to know the main directions of modern theories of money, the credit, 

banks and approaches to the analysis and the solution of problems in the specified 

spheres; to understand essence of the categories "money", "credit", "bank". To be able to 

distinguish external forms of manifestation and deep internal processes of functioning of 

the monetary and credit sphere and a banking system in modern economy, to define the 

reasons and to predict consequences of these processes. 

 

 

Module 6.  Probability theory  and   Linear Algebra 

LA1417 Linear Algebra  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 
Economics  

 

The purpose of teaching is to teach students the basics of linear algebra 

in which a central place is given to one of the most important ideas of 

mathematics - the idea of linearity,  implemented in such concepts as 

linear operations, linear dependence and independence, rank, linear 

space, linear and bilinear transformation. 

Knowledge of the theory of algebraic equations, the basic properties of determinants and 

matrices, algebraic and geometric description of the lines and surfaces of the second 

order. The ability to use Gauss  method for computing determinants, solutions and study 

of systems of linear algebraic equations, the study of vector systems for linear 

dependence of inverse matrix calculation, finding the rank and base vector system 

arithmetic space. Practical skills in the field of complex numbers, set up the equations of 

lines and planes in their different tasks. 

Module 7 Enterprise economy 

Ent1418 Entrepreneurship  
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics  

 

The course studies the theory and practice of business, considers 

procedures of adoption of enterprise decisions, methods of drawing up 

business plans, the analysis and an assessment of business activity. 

As a result of course studying the student has to know theory and practice bases, the 

contents, the principles, the business organization; to understand enterprise processes in 

economy. To be able to estimate enterprise ideas and to carry out their registration in the 

form of the business plan with an assessment of possible risks at realization of enterprise 

idea. 

Module 9. Development of economic science 

HET1422  History of economic thought 

 2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics  

 

The purpose of studying of discipline – to give to students a clear idea 

of the main stages and regularities of development of world economic 
thought, the intellectual biography and the content of the main works 

of outstanding scientists-economists, of main currents, tendencies of 

development of the economic theory. Problems of studying of 
discipline are defined by requirements to the training, established in 

the qualification characteristic of experts in the listed above specialties, 

requirements to knowledge and abilities which they have to possess. 
  

The student has to know a place of history of economic doctrines in system of economic 

sciences; the main representatives of leading schools of sciences and the direction of 
their scientific search, and also value of their research for modern economic science. To 

be able to be guided freely in the main concepts and the directions of the modern 

economic theory; to apply the received theoretical knowledge of evolution of economic 
thought and variety of theoretical approaches to research of economic events in the 

course of independent creative search when writing research student's works. 

 

2 course/3 semester 



 

 

FSK2104 Philosophy of Scientific Knowledge  
2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

The module is focused on formation at students of bases of 

philosophical outlook. During training the student will learn to 

understand and appreciate a role of philosophical knowledge in self-

affirmation of the person, to identify social and ethical problems. 

As a result of module studying the student has to know the main directions, problems, 

theories and philosophy methods, the content of modern philosophical discussions on 

problems of social development. To be able to form and is reasoned to defend own 

position on various problems of philosophy; to use provisions and categories of 

philosophy for estimation and the analysis of various social tendencies, the facts and the 

phenomena. 

ICP 2201 Interpersonal Communication Psychology 

2 cr /3 ECTS 

Prerequisites: none 
1+1+0  

The aim:  students’ awareness of the role and place of psychological knowledge 

about interpersonal communication in the modern world, revealing their importance 

in the process of becoming a professional in their chosen specialty. 
Content: Systematization of students’ knowledge through the study of the major 

paradigms, theories, and concepts of modern psychology of interpersonal 

communication. The theoretical and empirical study of the interpersonal 

communication   psychological problems based on the study of cognitive processes, 

mental states and individual psychological characteristics of the individual. Basic 

categories and concepts of social psychology, methodological foundations of social 
psychology, the basic theories, concepts and principles of social psychology, the 

nature, content and form of psychic phenomena, laws of their dynamics, methods 

and techniques of researching interpersonal communication, the essence of the new 
psychological techniques and technology of studying  interpersonal 

communication. 

knowledge of mental phenomena of interpersonal communication in the accordance of the 

cognitive processes and  regulatory conditions; 

- knowledge of the theoretical and methodological foundations of modern  psychology of  

interpersonal communication ; 

- knowledge of the basic concepts and categories of modern psychology of  interpersonal 

communication ; 

- the ability to adequately apply the acquired psychological knowledge in interpersonal 

communication ; 

- the ability to investigate individual human characteristics in terms of interpersonal communication 

in order to identify his personal attributes and  form  his  psychological characteristics; 

 

TAPS2202 Theoretical and applied political science  

2 credits 

Prerequisites: no 

The aim:   To introduce to the basics of politics, power and power relations, the 

political system of the Republic of Kazakhstan. 

Content: Political systems and forms of government, and institutions, the political 
processes in Kazakhstan and in the world. Program documents and the President's 

Addresses, strategic directions of home and foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan. The idea of a global world as the new world order, an understanding of 

the major tendencies in world politics and international relations, contribution to the  

national security  strengthening and terrorism and extremism prevention. 

- the ability to express attitude and to exercise social and political activity to resist various forms of 

manipulation; 

- the ability of a tolerant professional interaction and adaptation to the new conditions, taking into 
account the socio-cultural, ideological, political and religious differences. 

PSSE 2203 Personal and Social Success Ethics 

2 cr / 3 ECTS 
Prerequisites: none 

1+1+0 

 

The aim:   to introduce students to ethical standards, moral principles and  human 

values in the  social activity. 
Content: The systematic understanding of the ways of forming and improving 

ethical standards in various areas of professional activity. Formation for future 

professionals of knowledge about the basic ethical concepts, regularities of forming 
ethical conduct in the process of a person’s socialization. Introduction to the basic 

stages and tendencies in the development of ethics. Revealing  the contents of 
fundamental ethical guidelines that form the moral position of  an  individual. 

- knowledge of basic ethical concepts and categories; 

- skills of independent moral orientation in society, indicating a sufficient level of ethical maturity; 
- knowledge of principles and methods of finding the best ethical decisions in difficult situations of 

everyday life; 

- skills of assessment of their own actions and the behavior of others in terms of ethics and  morality 
norms; 

-skills to behave in society and communicate with citizens in accordance with the rules of etiquette. 

CR2204 Culture and Religion 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The aim: introduction to the  main cultural and religious peculiarities 

of Kazakhstan, consideration of the evolution of Kazakhstan peoples’ 

cultural and religious traditions. 

Content: Methods of  Cultural Studies and Religions Studies applied 

for researching Kazakhstan regions’ cultural and  religious 

phenomena; concept of ―dialogue‖  as one of the basic categories of 

the 20-21 century humanities, as well as peculiarities of theoretical 

language of describing its fundamental existential and socio-cultural 

parameters, boundaries and horizons. Specific features of man’s 

- knowledge of scientific world outlook, ethnic and cultural tolerance; 

- the ability to  make comparative analysis of the hierarchy of core values of  the past 

and present religious and unreligious world outlook; 

- the ability to predict perspectives of  possible interaction of philosophy, religion, 

science and arts in the process of solution of the main world-outlook problems; 

- the ability to identify synchronic and diachronic  interconnections of regional cultural 

phenomena, to identify  their causes and effects; 

 - skills of tolerant behavior, social and professional interaction taking into account 

ethno-cultural and  confessional differences. 



 

 

metaphysical and religious experience as ontological bases of a 

dialogue. 

GASS2205 General and Applied Sociology 

2 credits/3 ECTS 
Prerequisites: none 

1+1+0 

The aim: to form a general idea of the contemporary society; to make 

the students aware of social processes taking place both in the world 

and Kazakhstan (issues of stratification, social inequality, poverty and 

wealth, social, religious, economic and political conflicts). 

Content: Character of social interactions between people, social and 

group differences between them. Main laws of society development, 

basic sociological concepts, methods of sociological research, 

contemporary sociological theories, main trends and results of 

contemporary research in sociology.    

- the  ability to make independent analysis of  the processes and phenomena taking place 

in the society;  

- the ability to dynamically use alternative, new or innovative sociological approaches in 

solution of professional issues; 

- the ability to express one’s thoughts in oral and written forms correctly and reasonably; 

- the ability to use the gained knowledge in certain situations; 

- skills of social interaction: collaboration, tolerance and respect; 

- skills of social prognosis and strategic planning, public speech, argumentation, 

conducting discussion and debate. 

SSHA 2206 Safety and Security of Human Activity 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 
 

The aim: acquisition of theoretical knowledge and practical skills 

necessary for creating proper living environment and labour 

conditions, identification of negative impacts of living environment, 

elaboration and realisation of protective measures to secure the man 

and living environment from negative impacts. 

Content: Basic natural and techno-sphere dangers, their properties and 

features, types of impact of harmful and dangerous factors on the man 

and natural environment, methods of protection. Bases of theoretical 

analysis and prediction of hazard phenomena and processes.    

- knowledge of protection measures from  natural and techno-sphere disasters within the 

sphere of professional activity; 

- the ability to make decisions within the limits of one’s competence and authority in 

emergency situations (ES); 

- the ability to identify the  major dangers of man’s living environment, to assess the risk 

of their realization. 

- knowledge of protection methods and safety technologies in emergency situations. 

 

ESD 2207 Ecology and Stable Development 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

none  

1+1+0 

The aim: to provide students with systematic and practical knowledge 

on ecology and stable development, protection of environment and 

rational  environmental management  to train qualified specialists with 

a wide range of skills.  

Content. Basic regularities of life forms’ interaction with the 

environment; mechanisms of ecosystems and biosphere stability and 

functioning;  place and role of  ecology in modern economic, political 

and social problems solution; modern global economic problems, their 

causes, stages of formation and consequences. Special place in the 

discipline is given to stable development of nature and society, 

international cooperation in the sphere of environmental safety 

-the ability to identify and analyze natural and human-caused ecological processes and 

to find the ways of their regulation;   

- the ability to understand modern concepts and strategies of stable mankind 

development aimed at systematic changing of traditional forms of management and 

people’s lifestyle in order to preserve stable biosphere and society development without  

disastrous crisis; 

-the ability to use in practice the obtained knowledge of basic regularities of life forms’ 

interaction with the environment in order to preserve stable development; 

- skills to analyze ecological processes, to set specific targets and  priorities of stable 

nature and society development. 

KL 2208 Kazakhstan Law 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

 

The aim: to study  the peculiarities of Kazakhstan legal system, to 

study the main regulations of basic norms of legal documents in the 

RK. 

Content. Legal system in Kazakhstan, conceptual issues of basic 

regulations in the RK. 

Theoretical bases of rule-of-law state formation, democratic society 

and social state. Basic trends of Kazakhstan’s law policy conception in 

2010-2020 and ‖The Strategy ―Kazakhstan - 2050‖. 

-knowledge of legal system peculiarities in Kazakhstan in historical and law context and 

in current situation of national legal system integration into the world system of laws; 

-the ability to apply scientific and theoretical knowledge in daily activity  in defending   

constitutional rights and freedoms.  

 

            3.2  Basic professional modules  

Module 1.  Introduction to Economics 



 

 

Mac2403 Macroeconomics  
2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : PE1401 Principles of 

Economics  
 

The module studies economy, considering it as a unit, the total amount 

and growth of release of goods and services, rate of inflation and 

unemployment rate, exchange rates of currencies and a condition of the 

balance of payments. As a result of module studying the student has to 

know essence of the main concepts and categories in macroeconomic, 

the main macroeconomic indicators and their role in international 

comparisons. 

The student has to be able to solve macroeconomic problems, to collect necessary 

information on macroeconomic processes; to count and estimate macroeconomic 

indicators at national and international levels. 

Module 3.  Finance   and  Credit 

Fin2409 Finance 

3 credits /5 ECTS 
Prerequisites : PE1401 Principles of 

Economics  

 

In a course the principles of construction and regularity of functioning 

of the public and municipal finances, mechanisms of influence of 

authorities by budgetary and tax methods on social and economic 

processes are studied. 

As a result of discipline studying the student has to know the main concepts, 

functions and regularities of development of finance and financial market, 

the contents and the principles of the organization of finance of the enterprises and 

feature of their manifestation in modern conditions. The student has to be able 

to put into practice basic scientific-theoretical knowledge for the solution of theoretical 

and practical tasks in the financial market, the system and comparative analysis of the 

legislative norms regulating the sphere of finance and the financial market. 

Module 4  Accounting  and Auditing 

Acc2411 Accounting 

2 credits / 3 ECTS 
Prerequisites : PE1401 Principles of 

Economics  

 

In this course theoretical and practical aspects of accounting and audit 

are studied: basic principles; balance of the enterprise; assets and 

obligations; structure of financial statements. 

As a result of module studying the student has to know and be able the principles and 

methods of conducting accounting, receptions of use of the computer and computer tools 

for conducting accounting of the organization. 

Module 5. Quantitative assessment of economy 

Sta2414 Statistics 

3 credits /5 ECTS 
Prerequisites :  PTMS1416 Probability 

theory and mathematical statistics 

In the module basic provisions of the general theory of statistics are 

considered. The regularities based on probability theory and 

mathematical statistics, statistical ranks are studied, the concept about 

indexes and an index method of the analysis of influence of factors is 

given. 

As a result of module studying students have to know the principles and methods of 

collecting, processing and evident submission of statistical information; essence of 

generalizing statistics – absolute, relative and average sizes, indicators of a variation, 

differentiation and concentration. Students have to be able to count statistics of 

economic activity of the organization entering into this program, and also to interpret 

their substantial sense. 

Module 8.   Institutionalism   and   State regulation of economy 

SRE2420 State regulation of economy 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics  

 

Purpose of the module is mastering by bases of the theory, 
methodology and the organization of the state approaches to economy 

regulation, studying of spheres and methods of use of its mechanisms 

in specific naturally historical and social and economic conditions.  

  

The student has to know theoretical, methodological and organizational problems of the 

state intervention in process of functioning of socially oriented market economy. To be 

able to prove prospects of social and economic development of the country, including 

development of such instruments of the state impact on economy, as system of 

economic forecasts, the concept of social and economic development of the country, the 

program of development of economy and its separate components, the indicative 

development plan of national economy. 

4 semester 



 

 

3.1  Natural-science (STEM) module 

ITPP2302 Information Technologies for Professional 

Purposes (basics of programming in SPSS) 

3 credits /5 ECTS 
Prerequisites:  

1+0+2 

Module purpose: the main concepts of the automated information 

processing; appointments, structure, main characteristics of computer 

and organizational equipment; main methods and means of processing, 

storage, transfer and information accumulation; appointment and 

principles of use of the system and applied software; bases of 

algorithmization of tasks; main components of computer networks, 

principles of a packet transmission of data, organizations of gateway 

interaction; technologies of information search on the Internet; main 

threats and methods of ensuring information security; the principles of 

information security from unauthorized access; legal aspects of use of 

information technologies and software. 

Knowledge: to use information resources for search and information storage; to use the 

automated systems of office-work; to apply methods and information means of 

protection; to apply anti-virus means of protection of information; to apply the 

specialized software to collecting, snore and information processing in the professional 

sphere according to studied professional modules; to carry out control of a computer 

network. 

Possession of skills of creation of algorithms and flowcharts; main concepts of 

development network and Web of appendices, applications of methods of information 

security, methods of information and communication technologies and electronic 

training. 

3.2  Basic professional modules  

Module 2. Management and marketing 

GB2406 Government and Business 

3 credits /5 ECTS 
Prerequisites: SRE2420 State regulation of 

economy 

The main purpose of teaching course is to graduate possessed 

sufficient knowledge on the state of relations with business and on this 

basis could choose the most effective methods and problem-solving 

tools to improve these relations. 

 

The ability to use the basic provisions of the various schools of management in 

professional work; 

To know: the role of government in solving the problems of economic growth and the 

development of civil society; terms of business development in various sectors of the 

economy; laws of the Republic of Kazakhstan regulating administrative and 

organizational basis for the development of entrepreneurship, small and medium-sized 

businesses; criteria for the management;  the legal basis for state business and its role in 

the market economy. 

Module 3.  Finance   and  Credit 

TT2410 Taxes and taxation  
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Fin2409 Finance 

In the module the economic essence and functions of taxes, operation 

of the tax mechanism, tax system of Kazakhstan is studied. 

As a result of module studying the student has to know the tax legislation of RK, an 

order and terms of carrying out tax checks, types of tax offenses and the sanction for 

their commission. To be able to use normative documents, to estimate the taxes and fees 

paid by the organizations and individuals. 

Module 4 Accounting  and Auditing 

Aud2412 Auditing  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: Acc2411 Accounting 

The purpose of a course is studying of standard legislative base of the 

organization and carrying out auditor activity; bases of the 

organization of an audit inspection of financial and economic activity 

of the company. 

As a result of studying the student has to know standard legislative base of the 

organization and carrying out auditor activity; bases of the organization of an audit 

inspection of financial and economic activity of the company. To be able to make the 

general plan and the audit program proceeding from the purposes of an audit inspection, 

to carry out collecting and the data processing, necessary for drawing up an audit report; 

to make an audit report for the purpose of development of offers on increase of 

reliability and efficiency of accounting information. 



 

 

FEA2413 Foundations of Economic Analysis 
2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: Acc2411 Accounting 

The course purpose - upon termination of discipline studying the 
student has to seize skills and the basic knowledge necessary for 

carrying out the economic analysis of economic activity of the 

enterprise. 

As a result of course studying the student has to know essence, the principles and 

methods of the economic analysis. To be able to form conclusions and developments of 

recommendations on the basis of statistical data and accounting, transforming dry 

figures to "speaking facts". 

Module 8.   Institutionalism   and   State regulation of economy 

IE2421 Institutional economics  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics, HET1422 History of economic 
thought 

 

Purpose of a course is development of the main institutional concepts 

and models, the microinstitutional analysis, the analysis of the 
organizations, studying of applied aspects of the institutional theory 

has the purpose development and fixing in students of skills of 

implementation of the elementary institutional analysis when studying 
theoretical and practical situations. 

As a result of course studying the student has to know preconditions of the institutional 

theory; functions and lines of institutes; concept of the residual rights and residual 

effects. To be able to analyze situations within the principal agent model; to carry out 

the analysis of various institutional changes. 

 

 

Module 10.   Micro- Mаcroeconomics (intermediate) 

Mic2424 Microeconomics (intermediate) 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mic1402 Microeconomics 

The module purpose - to create scientific ideas of economic events at 

the separate enterprise, in a household, in separate branch as about the 

processes demanding decision-making in the conditions of limitation 
of resources, alternativeness, rationality; to promote application of the 

fundamental principles and procedures of the economic analysis in 

practical administrative activities of microlevel. Tasks to develop idea 
of economic systems in general and about characteristics of market 

system in particular. 

As a result of course studying the student has to know the basic principles of economy, 

including limitation of resources, rationality of economic subjects, alternativeness of a 

choice, efficiency; the principles of the economic analysis of firm in the conditions of 

the perfect and monopolistically competition, an oligopoly, monopoly. To be able to 

define a condition of the concrete market if its functions of supply and demand are 

known, including. elasticity of supply and demand and to predict revenue change at the 

change in price. 

Module 11.   Modeling and forecasting the economy  

IO2426 Industrial Organization  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: Mic1402 Microeconomics 

Purposes of development of a course are expansion and increasing 

knowledge of students in the field of the microeconomic analysis of 

the markets with considerable use of mathematical apparatus;  studying 

by students of sections of a course:  firm, oligopolistichesky 

competition and arrangement, price and not price strategy, granting 

and entrance control;  studying of models of behavior of firms in the 

conditions of the imperfect competition;  

studying of the theoretical principles of market regulation and in 

competition a state policy.  

  As a result of course development the student has to know  the main concepts and the 

categories used in the theory of the branch markets;  methods and approaches to the 

analysis of strategic behavior of firms;  the main models used for the analysis of the 

competition of firms in the conditions of an oligopoly, the main indicators used for an 

assessment of the competitive environment.  To be able to solve problems of a course;  

to apply theoretical knowledge to the analysis of the real competitive environment;  to 

carry out information search and this, necessary for the analysis purposes;  to compare 

the received results with the theoretical principles, to apply adequate theoretical models 

and to interpret the received results. 

3 course/5 semester 

3.2  Basic professional modules 

Module 2. Management and marketing 

Log3407 Logistics  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : PE1401 Principles of 

Economics 

The purpose of the real course is studying of the basic principles of the 

organization of material and information streams in logistic systems, 

studying of the main characteristics of different types of logistic 

activity. The main objectives of a course consist in that the student was 

able to build logistic schemes of movement of material and 

information streams, to carry out logistic calculations of the sizes of 

As a result of course studying the student has to know: main concepts of a task and 

function, levels of development and factors of development of logistics, mechanisms of 
functioning of purchasing, marketing, production, warehouse logistics, logistics of 

stocks and service. To be able to build logistic schemes of movement of material and 

information streams, to classify intermediaries, control systems of stocks, channels of 
distribution of goods, to give an assessment of competitiveness of the enterprises. 



 

 

orders, stocks in a warehouse. 

Module 5. Quantitative assessment of economy 

Eco3415 Econometrics 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: PTMS1416 Probability 

theory and mathematical statistics 

The purpose of a course to give to students an idea of the maintenance 

of econometrics as scientific discipline, to acquaint with her main 

concepts, methodology and methods of creation of mathematical 

models of economy. 

As a result of studying the student has to seize methods of modeling and forecasting of 

social and economic processes for detection of regularities of their perspective change. 

The student has to be able to classify the tasks connected with achievement of this or 

that result. 

Module 7.  Enterprise economy 

EE3419 Enterprise economy 
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics, Mic1402 Microeconomics  
 

Purpose of the module is formation at future experts of complete idea 

of functioning of the enterprises in the conditions of the modern 

market, acquaintance to structure of business assets of the enterprise 

and acquisition of skills of definition of their effective use. 

As a result of module studying students have to know the main characteristics of the 

enterprise as main link of market economy; production and organizational structure of 

the enterprise. To be able to open essence of the external and internal environment of the 

enterprise; to open the economic mechanism of business management, an essence of 

basic and functional strategy. 

Module 9. Development of economic science 

MPE3423 Modern political economy 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: HET1422 History of 

economic thought 

The purpose of the course - knowledge of the characteristics of modern 

political economy, understanding the relationship between economic 

and political processes. 

The student should know the  public choice theory and the possibility of applying 

economic methods to the analysis of political processes. Able to understand the 

processes of financing of election campaigns, to identify public preferences, provide 

economic evaluation processes of public policy choices. 

3.3  Modules for Individual Educational Trajectories  

IET1   Economics of the firm and entrepreneurship 

SW 3501 Scientific writing (kaz/rus/ang)  

1 credit / 2 ECTS 

Prerequisites: 

 

Ability to write scientific articles and to participate in scientific 

discussions in a Kazakh/Russian/foreign language. 

 

 

Ability to write scientific articles and to participate in scientific discussions in a 

Kazakh/Russian/foreign language. 

 

EMI3502  Economy of market infrastructure 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics  
 

The purpose of the course - to give students the necessary knowledge 

on the emergence and establishment of a well-functioning system of 

market infrastructure. Objectives: To study the nature, function and 

role infrastructure  in the economy, to learn the basic elements of 

market infrastructure. To study the market infrastructure at the micro 

and macro levels. 

Students must know: structure and infrastructure  of market,  elements of the 

infrastructure of commodity and financial markets.  Understand the activities of stock 

exchanges, labor  exchanges, commodity  exchanges.  Understand the principles of 

commercial banking, wholesale and retail trade.  Know the infrastructure of professional 

support businesses. 



 

 

PSE3503 Production sphere economy  
2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics, Ent1418 Entrepreneurship 
 

The module gives the chance to study deeply theoretical bases of 

economic concepts and categories, to reveal their economic essence, to 

define the general strategy and the priority directions of a state policy 

in the field of the production sphere of the country.  

As a result of module studying students have to know an industry role in development to 

national economy; the main directions of social and economic policy and strategic tasks 

in industrial policy of RK. The student has to be able to analyze tendencies of 

development of industrial potential, to count the indicators characterizing industrial 

potential. 

IEТ 2.  Economic modeling and economic policy . 

SW 3501  Scientific writing   

(kaz/rus/ang)   
1 credit / 2 ECTS 

Prerequisites: 

Ability to write scientific articles and to participate in scientific 

discussions in a Kazakh/Russian/foreign language. 

 

Ability to write scientific articles and to participate in scientific discussions in a 

Kazakh/Russian/foreign language. 

 

GEMM3502   General equilibrium models in 

macroeconomics 

 2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: Mac2403 Mаcroeconomics 

The module studies economy, considering it as a unit, the total amount 

and growth of release of goods and services, rate of inflation and 

unemployment rate, exchange rates of currencies and a condition of the 

balance of payments. 

As a result of module studying the student has to know essence of the main concepts and 

categories in macroeconomic, the main macroeconomic indicators and their role in 

international comparisons. The student has to be able to solve macroeconomic problems, 

to collect necessary information on macroeconomic processes; to count and estimate 

macroeconomic indicators at national and international levels 

MSME 3503 Multidimensional statistical methods in 

economy  

2 credits / 3 ECTS 
Prerequisites: ME1301 Mathematics in 

economy 

  

 This course is offered studying of the multidimensional statistical 

methods which are adequately describing the most various relations 

between economic subjects. The tools for modeling on macro - 

microlevels are offered.  

As a result of course studying the student has to study the mathematical methods used 

during the work with temporary ranks, be able to apply them to concrete temporary 

ranks, to use the computer in work.. 

IEТ 3. Branch economy. 

SW 3501 Scientific writing   

(каз/рус/анг )   

1 credit / 2 ECTS  
Prerequisites: 

 

  

EMI 3502  Economy of market infrastructure 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics  

 

The purpose of the course - to give students the necessary knowledge 

on the emergence and establishment of a well-functioning system of 

market infrastructure. Objectives: To study the nature, function and 

role infrastructure  in the economy, to learn the basic elements of 

market infrastructure. To study the market infrastructure at the micro 

and macro levels. 

Students must know: structure and infrastructure  of market,  elements of the 

infrastructure of commodity and financial markets.  Understand the activities of stock 

exchanges, labor  exchanges, commodity  exchanges.  Understand the principles of 

commercial banking, wholesale and retail trade.  Know the infrastructure of professional 

support businesses. 

EE 3503 Education economy 

2 credits/ 3 ECTS 
Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics  

 

In this course the economic relations concerning ensuring requirement 

of the population in education and especially in the higher education 

are considered. Here belong a role and education functions in 

competitiveness of national economy. Characteristic features of feature 

of the market of educational services, knowledge as an education 

product, a condition and prospects of development of the higher 

В результате изучения курса студент должен знать основные процессы, 

происходящие в образовании; основные термины и понятия, применяемые при 

изучении данного курса; роль бюджетных и внебюджетных фондов в 

финансировании образования; особенности других систем образования. Уметь 

оценивать изменения, происходящие события в системе образования; 

рассматривать и принимать решения по социальным проблемам, которые 



 

 

education and its financing – here a circle of problems of economy of 

education. 

встречаются в общеобразовательном учреждении. 

3.4  Interdisciplinary Module 

IE 3601 Innovative Entrepreneurship (trade-wise) 

2 credits/ 3 ECTS  
Prerequisites: Ent1418 Entrepreneurship 

 

The purpose of studying of discipline is formation at students of 

necessary skills and competences for successful work in the field of 

business in the economic sphere, implementation of innovative activity 

in the conditions of the market, management of risk investments. 

Problems of studying of discipline: development by students of 

theoretical bases of innovative business. 

 

 

As a result of discipline development the student has to know an essence of innovative 

business; structure and basic elements of the market of scientific and technical products; 

system of financing of development of innovative activity; instruments of regulation and 

support of innovative activity from the state. To be able to define degree of innovation 

of a product; to form model of innovative process in the conditions of the concrete 

enterprise; to choose a form of the organization of the innovative enterprise in the set 

conditions. To own methods of calculation of indicators of efficiency of innovative 

projects; methods of formation of the capital of the innovative enterprise. 

EH 3603 Economic history 
2 credits/ 3 ECTS  

Prerequisites: PE1401 Principles of 

Economics  

 

The course purpose — to give to future economists a necessary set of 
knowledge of many-sided experience of economic activity at different 

stages of social development, to open its main features, and during 

studying of a material to approach to bases of modern economy. 
Problem of a course — on an extensive historical and economic 

material to develop skills of economic thinking at students. and 

versatile knowledge. 

As a result of course development the student has to know basic concepts and the terms 
connected with economic activity, economic subjects and institutes, to have a clear idea 

of factors and forms of economic development, to acquire most important milestones 

and stages of history of economy, to imagine not economic variables influencing 
economic activity. To be able to interpret and offer independently a logical explanation 

for economic events and the processes, taking place in the past, to open their 

dependence on factors of not economic order, to find relationships of cause and effect. 

EMM 3605 Economic and Mathematical methods  

2 credits/ 3 ECTS  

Prerequisites: ME1301 Mathematics in 
economy 

The purpose of the module consists in acquainting students with 

process of adoption of reasonable economic decisions on the basis of 

mathematical modeling. 

After module studying the student has to know methods of carrying out and the analysis 

of researches, the main concepts and the models, used theories of EMM. To be able to 

formulate tasks in the corresponding sphere of activity in the EMM language, to develop 

methods of the solution of the formalized tasks. 

6 semester 

3.2  Basic professional modules  

Module 10.   Micro- Mаcroeconomics (intermediate) 

Mac3425 Macroeconomics 

 (intermediate) 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mac2403 Mаcroeconomics 

The purpose of studying of discipline – to give to students a clear idea 

of the main stages and regularities of development of world economic 

thought, the intellectual biography and the content of the main works 

of outstanding scientists-economists, of main currents, tendencies of 

development of the economic theory. Problems of studying of 

discipline are defined by requirements to the training, established in 

the qualification characteristic of experts in the listed above specialties, 

requirements to knowledge and abilities which they have to possess. 

The student has to know a place of history of economic doctrines in system of economic 

sciences; the main representatives of leading schools of sciences and the direction of 

their scientific search, and also value of their research for modern economic science. To 

be able to be guided freely in the main concepts and the directions of the modern 

economic theory; to apply the received theoretical knowledge of evolution of economic 

thought and variety of theoretical approaches to research of economic events in the 

course of independent creative search when writing research student's works. 

Module  11.  Modeling and forecasting the economy  

EDAF3427 Economic data analysis and foreasting  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: Eco3415 Econometrics 

The discipline purpose – to give to future experts of knowledge in the 

field of functioning of information systems and automation of 

As a result of course studying the student has to know criteria of classification of 

statistical packages of data processing;  to examine packages of the analysis of the data 



 

 

administrative activity in the conditions of market economy.   intended for the solution of complex statistical and sociological challenges;  in detail to 

consider all tool kit, entering into a package of the analysis of data:  generation of 

random numbers, selection, creation of variation ranks, creation of histograms, etc.  To 

be able  

to carry out justification of a choice of this or that package at the solution of a specific 

objective; to create basic data, according to requirements of a package and to interpret 

results. 

3.3  Modules for Individual Educational Trajectories  

IEТ 1.  Economics of the firm and entrepreneurship . 

  PSE3504  Public sector economics 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mic1402 Microeconomics,  

Mac2403 Mаcroeconomics 

A course is considered a place and a role of public sector in mixed 

economy, state functions in an allokation of resources, production of 

the public benefits and distribution of the income in public sector. 

Problem of a course - to give to students a complete idea of the 

principles and problems of functioning of public sector, to provide 
understanding of production and distribution of the public benefits, to 

deepen understanding of a role of the state and public finances in 

public sector.  

As a result of course studying the student has to know possibilities of use and have skills 

of practical application of the models studied in a course in the analytical purposes. To 

be able to use general provisions of the microeconomic theory for research of a circle of 

the problems connected with economic activity of the state, including: analysis of 

imperfections of the market and state, influence of the public income and expenses on 

placement of resources, assessment of efficiency of economic activity of the state. 

FM3505 Financial mathematics  

3 credits /5 ECTS 
Prerequisites: Fin2409 Finance,  ME1301 

Mathematics in economy 

T          The module is studied basic provisions of financial mathematics and 

management of projects. 

As a result of course studying the student has to know basic concepts and theoretical 

bases of the quantitative analysis of financial and credit operations. The student has to 

be able to solve practical problems, to work with the financial Excel functions, etc. 

CP3506   Company planning   

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: EE3419 Enterprise economy 

 

The module are studied a poskledstviye of activity of all organizations, 

definition of influence of factors on their deviations, for identification 

further nedokstatok and reserves.  

As a result of module studying the student has to know and be able to use methods of 

strategic management of economic activity. To be able to analyze production and 

economic capabilities of the enterprise, to estimate competitiveness of the enterprise. 

IEТ 2.  Economic modeling and economic policy . 

ORE 3504 Operation research in economics 3 credits /5 
ECTS 

Prerequisites: ME1301 Mathematics in 

economy 

 

When studying this module skills and abilities of the solution of 

problems of the increased complexity and possibility of their 

realization on the personal computer by means of special programs are 

formed.  

  

As a result of this module, the student should know the basic economic problems, the 

solution of which is necessary in the mathematical tools. To be able to formalize an 

economic task. i.e. to describe it by means of known mathematical model, to carry out 

calculations, to analyze results and to draw conclusions. 

PDE3505   Рanel data еconometrics  
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Eco3415 Econometrics 

In a course the econometric models based on panel and spatial data are 

studied. 

As a result of course studying the student has to know in what areas the studied models 

and methods of research of adequacy of these models are applied. To be able to build 

and analyze mathematical models of economic events. 



 

 

TEGD 3506 Theory of economic growth and development 
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mac2403 Mаcroeconomics 

The module is aimed at studying of features of economic processes in 

developing countries in the conditions of globalization, definition of 

their place and a role in world system. 

After module studying the student has to know the main concepts and the principles of 

economic development. To be able to define the reasons and consequences of a social 

and economic inequality of two poles of world economy, a solution of problems of 

Third World countries. 

IEТ 3.  Industry Economics 

  PSE3504  Public sector economics 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mic1402 Microeconomics,  

Mac2403 Mаcroeconomics 

In a course the place and a role of public sector in mixed economy, 

state functions in an allokation of resources, production of the public 
benefits and distribution of the income in public sector are considered. 

Problem of a course - to give to students a complete idea of the 

principles and problems of functioning of public sector, to provide 
understanding of production and distribution of the public benefits, to 

deepen understanding of a role of the state and public finances in 

public sector. 

As a result of course studying the student has to know possibilities of use and have skills 

of practical application of the models studied in a course in the analytical purposes. To 

be able to use general provisions of the microeconomic theory for research of a circle of 

the problems connected with economic activity of the state, including: analysis of 

imperfections of the market and state, influence of the public income and expenses on 

placement of resources, assessment of efficiency of economic activity of the state. 

SE3505 Service  economics   

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IO2426 Industrial Organization 

The purpose of a course is formation at students of theoretical 

knowledge in the field of a services sector. Main goal of a course is 

formation of idea of the current tendencies and problems in a services 
sector. In the course of discipline studying students get acquainted with 

theoretical bases of the market of services in the conditions of 

globalization, classification of services and features of services. 

As a result of discipline studying the student has to know essence of services and their 

place in economic system; classification of kinds of activity in a services sector; bases of 

strategic management of marketing in a services sector. To be able to carry out the 
analysis of the market of services in the region, to project work of the organization of a 

services sector, to form resources of production of concrete types of service. 

IE 3506 Industrial economy 
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IO2426 Industrial Organization 

The purpose of a course is the industry and its role in social and economic 

development of society, the main directions of industrial and innovative 

policy in the industry of the Republic of Kazakhstan till 2015. Problems of 

a course of studying of modern researches of industrial economy problems. 

As a result of course studying the student has to know a subject, the purposes and 

problems of a course; industry role in development to national economy; strategic tasks in 

industrial policy of RK according to strategy "Kazakhstan - 2030". To be able to analyze 

tendencies of development of industrial potential; to carry out monitoring of development 

of the industry; to count the indicators characterizing industrial potential. 

3.4  Interdisciplinary Module 

IPL3602 Intellectual Property Law 

 2 credits/ 3 ECTS  

Prerequisites: none 

The purpose of a course is acquaintance of students with intellectual 

property right bases in RK, studying of the existing civil legislation of 

RK in this branch, illumination of general provisions of author's and 
patent law, and also general provisions of the right to means of an 

individualization of legal entities, goods, works, services and the 

enterprises. Problem of a course - formation at students of knowledge 
about about objects of intellectual property right; the property and 

personal (non-property) rights on these objects; registration and order 

order such rights. 

As a result of course studying the student has to know: that the content of these rights, 

an order of the order and ways of protection, in case of their violation is object of 

intellectual property right as there are rights of the author of works of science, literatures 
and arts, the inventions, useful models, industrial samples. To be able to distinguish 

cases of violation of the rights to results of intellectual activity, and to offer concrete 

ways of protection of the violated rights. 

IE 3604 International economics 

2 credits/ 3 ECTS 

 Prerequisites: PE1401 Principles of 
Economics  

 

In the module development of economy of the modern interdependent 

world is studied. Regularities of functioning of the international 

economy, problem of economic growth and social and economic and 

institutional development are considered. 

As a result of module studying the student has to know the main regularities and 

tendencies of development of modern international economy. To be able to apply 

theoretical knowledge to the analysis of a condition and dynamics of development of 

world economy as a whole, to reveal the major problems and prospects of evolution of 

the international economy as economic system. 



 

 

IM 3606 Insurance mathematics 
2 credits/ 3 ECTS  

Prerequisites: ME1301 Mathematics in 

economy 

 

In a course methods of insurance mathematics are described and 

models of an insurance stream of payments, social insurance and 

double insurance are studied. 

As a result of course studying the student has to know the basic principles of insurance 

and insurance classification, stages of creation of mathematical model of insurance, the 

general model of insurance, the general principles of calculation of awards. To be able 

to calculate insurance premiums, to analyze insurance schemes, to analyze the received 

results and to draw practical conclusions. 

7  semester 

3.3  Modules for Individual Educational Trajectories  

IET  1.  Economics of the firm and entrepreneurship 

BO 4507 Business organization 

 3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Ent1418 Entrepreneurship,  

EE3419 Enterprise economy 

Aim of the course - to help students systemic, holistic view of 

Technology business organization, the development of theoretical and 

practical knowledge required to start a business in the modern 

economy, and the acquisition of practical skills in the use of this 

knowledge. 

 

-to know: the content of the main problems related to ensuring the competitiveness of 

the national, regional and international level;  

- the principles of acceptance and implementation of economic and management 

decisions in the field of  

business;-modern forms and methods organization of business, modern management 

techniques in the field of business; -know legislation business in Kazakhstan 

- be able to: identify the economic problems in the analysis of specific situations in the 

business to offer their solutions and evaluate the expected  

results;-organize and synthesize information, 

and use the main- special methods of economic analysis; 

- to develop and validate the forms of effective business decisions. 

BL4508 Business law 

3 credits /5 ECTS 
Prerequisites: Ent1418 Entrepreneurship 

The module are studied legal bases of business, students get 

acquainted with enterprise secret and ways of its protection, study the 

main acts of RK on business.  

As a result of module studying the student has to know legal grounds of participation in 

business activity. To be able to analyze and solve legal problems in the sphere of the 

enterprise right. 

IP4509 Investment  projection  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Ent1418 Entrepreneurship 

 

The module students get acquainted with general provisions of 

development of projects, learn to estimate their efficiency. 

As a result of studying the student has to know basic concepts of investment design, the 

purpose, the principles and business planning methods at the enterprise; modern 

methods of carrying out the analysis of risk of the investment project and correction of 

an assessment of efficiency on production and financial risks. The student has to be able 

to define the purpose and tasks of the investment project, to use methods of an 

assessment of efficiency of investment projects, methods of the accounting of risk 

factors of uncertainty and inflation at an assessment and the analysis of investment 

projects. 

EAC4510   Economic analysis of the company  
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Ent1418 Entrepreneurship,  

EE3419 Enterprise economy 
 

 

Discipline purpose:  upon termination of discipline studying the 
student has to seize skills and the basic knowledge necessary for 

carrying out the economic analysis of economic activity of the 

enterprise.  The main objective of a course is studying of theoretical 
bases of the economic analysis and the solution of specific economic 

objectives.  

As a result of course studying the student has to know theoretical and practical skills on 

information preparation for carrying out the economic analysis. To be able to 

systematize and model economic events, to define influence of factors on change of size 

of the corresponding object of research, to reveal reserves of increase of production 

efficiency. 



 

 

RB4511   Risks in Business 

3 credits /5 ECTS 
Prerequisites: Ent1418 Entrepreneurship 

 

The course purpose – acquisition by students of theoretical 

knowledge and prakticheksky skills in the field of an assessment and 

risk management in business activity, kotokry will allow them to 

make effective decisions. Problems of a course: to train in risk 

management bases, knowledge of modern tools and technologies of 

identification and risk management; to promote acquisition of 

practical skills in the field of a vyyavkleniye of new opportunities and 

corresponding to them it is risk in business activity, their complex 

analysis, an assessment and management. 

Upon termination of discipline studying the student has to know main types of the 

enterprise risks, existing methods of identification, the analysis and a prognozikrovaniye 

of risks, an assessment and risk management. To be able to make the account and an 

assessment of enterprise risks at razlichkny stages of life cycle of the enterprise. 

OMM4512     Optimization Methods of Management  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Ent1418 Entrepreneurship 

 

The module are considered opportunities and features of use of 

optimizing methods in the solution of practical problems of optimum 

control.  

 

As a result of module studying the student has to know methods of optimization and 

adoption of design decisions; 

to be able to develop mathematical models of processes and objects, methods of their 

research, to make their comparative analysis. 

IV4513 IV4513  Invectment valuation 

 3 credits /5 ECTS 
Prerequisites: Ent1418 Entrepreneurship 

The course is directed on acquisition of skills of the professional 

analysis of a portfolio of securities, an assessment of efficiency of 

investment projects, costs of the companies. 

As a result of course studying the student has to know bases of financing of capital 

investments from the moment of formation of sources of financing before their granting 
on different conditions; to be able to use the received knowledge in the practical 

activities. 

IEТ 2.  Economic modeling and economic policy 

SESP4507   Spatial economy and state policy 3 

credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mac2403 

Mаcroeconomics 

In a course economic and mathematical aspects of creation of spatial 

models of economy at the level of the region, the cities and the 

countries, the specific markets of this economy are studied. 

As a result of course studying the student has to know the main concepts and aspects of 

creation of models of economy; to be able to analyze economic-mathematical models of 

economy at the level of the region, the cities and the countries and policy of the state. 

TSA4508 Time series analysis  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Eco3415 Econometrics 

The course purpose - students have to receive knowledge and skills of 

the analysis of temporary ranks. 

As a result of course development the student has to know methods of scientific 

researches on the theory of the organization of selective temporary supervision, 

processing and the analysis of received dynamic statistical information on values of 

random variables and vectors. To be able to carry out preprocessing of temporary ranks, 

to define the main indicators of social and economic processes, to reveal statistical 

interrelations between various sets of indicators of these processes, and to develop on 

this basis of model of temporary ranks. 

NE 4509 National economy 
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mac2403 

Mаcroeconomics 

The purpose of a course is formation at students of knowledge of 

concepts of national and economic security, a ratio of economic 

safety and safety of financial and their role in formation of the 

complete concept of safety of RK as independent state. 

As a result of course studying the student has to know basic elements of systems of 

economic and financial safety; priorities of a state policy in the sphere of ensuring 

economic safety; priority national interests of modern Kazakhstan. To be able to carry 

out classification of threats of economic and financial safety; to mark out internal and 

external dangers and threats to economic interests of RK. 



 

 

MIO4510 Models of  Industrial Organization  
 3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IO2426 Industrial 

Organization 

The purpose of the module is to give to students the developed idea of 

the main models explaining formation of structure of the market, of 

influence of structure of the market on behavior of participants and 

public welfare. 

As a result of module development the student has to know theoretical bases of 

functioning of the branch markets, basic models of various types of the branch markets. 

To be able to analyze various models of the branch markets, to count indicators of 

market concentration. 

MMF4511 Macroeconomics modeling and 
forecasting  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mac2403 

Mаcroeconomics 

In the module multi-stage models of economic development, 

placement of production and optimum distribution of resources are 

studied. 

As a result of module studying the student has to know socioeconomic development of 

the country, modeling of their processes. To be able to analyze and model 

socioeconomic processes. 

AE 4512 Applied econometrics 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Eco3415 Econometrics 

The purpose of the module is studying of creation of econometric 

models, possibilities of their use for the description. 

As a result of module studying the student has to know bases and the principles of 

applied econometrics. To be able to solve, analyze and predict real econometric tasks. 

SERSS4513  Socio-economic relations  and social 
stratification  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mac2403 

Mаcroeconomics 

The purpose of a course to give the systematized idea of the main 

concepts and the directions of the stratification theory, social structure 

of society and a problem of a social inequality. Problems of a course – 

to acquaint students with the main classical and post-classical theories 

of social stratification, to master methodical receptions of the analysis 

of a social inequality. 

Upon termination of discipline studying the student has to know the main cuts of social 

structure, their internal structure, horizontal and vertical differentiation of society. To 

understand processes of sotsiostrukturny transformation of modern societies. To own a 

set of stratification tools for the empirical analysis of modern Kazakhstan society. 

IEТ 3.  Industry Economics 

EAS 4507 The economy of the agricultural sector  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IO2426 Industrial 

Organization 

The module purpose – development in students of the economic 

thinking corresponding to realities of market economy and features of 

functioning of branches of agrarian and industrial complex, formation 

of knowledge of rational managing. Problems of the module is 

formation of ideas of structure and structure of agro-industrial 

complex; studying of economic bases of functioning of branches of 

agrarian and industrial complex in the conditions of the market. 

As a result of module studying the student has to know tendencies and regularities of 

functioning of agro-industrial complex; production resources and efficiency of their use. 

To be able to use independently theoretical skills in practice. To own special economic 

terminology; skills of independent mastering by new knowledge; methods of 

determination of economic efficiency of introduction of new equipment and technology, 

actions for improvement of the organization and management of agro-industrial 

complex. 

REME4508   Real estate market economics  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IO2426 Industrial 

Organization 

The purpose of studying of a course is studying of the theory and 

practice of functioning of the market of real estate as most important 

sphere of business activity, mastering by students by the modern 

theory and practice in the field of transactions with real estate and a 

real estate assessment, application of methods of an assessment of 

real estate, in acquisition of skills of calculation market, etc. types of 

cost of real estate objects. 

As a result of course studying the student has to know essence, functions, the contents 

and the organization of the market of real estate, the transactions rule with real estate 

objects; legal bases of real estate in RK, the modern legislation, the normative 

documents regulating operations in the market of real estate; approaches and methods of 

an assessment of market cost of real estate. To be able to develop options of 

management of real estate objects, to prove their choice by criteria of efficiency, to 

apply methods of an assessment of efficiency of investment in real estate. 



 

 

 

 

 

 

ENM4509 Economics of nature management  
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mac2403 

Mаcroeconomics 

In a course problems of economy of environmental management are 

considered, ways of the scientific solution of ecological problems of 

environmental management are defined. 

As a result of course studying students have to know social эколого - economic bases of 

environmental management, to know the main maintenance of the economic 

mechanism, allowing to provide rational environmental management. To be able to 

expect and estimate consequences of economic activity in environment; to be able to 

estimate economic damage from economic measures and efficiency of nature protection 

measures. 

SE4510   Shady economics  
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mac2403 

Mаcroeconomics 

The purpose of studying of a course – studying of theoretical bases of 

functioning of shadow sector of economy. 

As a result of course studying the student has to know fundamental bases of functioning 

of shadow economy, a place and a role shadow in economy structure; main social and 

economic characteristics and problems of shadow economy. 

The student has to be able to use the received theoretical knowledge in practice; 

adequately to estimate the developed social and economic situation; freely to be guided 

in the main approaches and the directions of an assessment of shadow economy. 

HE4511 Health Economics   

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IO2426 Industrial 

Organization 

The course provides studying of the modern theory of economy of 

health, models of health care and a demography, indicators of health 

of the population. 

As a result of course studying the student has to know the main concepts, terms and 

laws of economy of health care; sources, principles and main types of financing of 

health systems; basic microeconomic features of activity of the enterprises of health 

care. To be able to consider features of the market of medical services in the course of 

implementation of professional medical activity. 

TE4512 Tourism  Economics  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IO2426 Industrial 

Organization 

The purpose of studying of a course - receiving the systematized 

knowledge of regularities of development of the industry of tourism 

and hospitality. Problems of a course: identification of the social and 

economic nature of tourism, knowledge of features of functioning of 

the market of tourist services, studying of hotel business, 

consideration of questions of management, the organization and 

marketing in the sphere of tourism and hotel business, studying of 

problems of development of tourism and hotel business in the 

Republic of Kazakhstan. 

Upon termination of discipline studying the student has to know questions of economy 

and the organization of economic activity of the enterprises of the tourist sphere; 

specifics of hotel economy; classification of hotels; features of the tourist industry. To 

be able to be guided in the main directions of development of the international tourism; 

to understand problems of the Kazakhstan tourism and the hospitality industry; to define 

a tourism role in the modern world, its influence on the main economic indicators. 

RE 4513 Regional economy 
3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mac2403 

Mаcroeconomics 

The purpose of a course is receiving complete idea of RK regions, 

their development, objects and methods of regional economy, about 

economic policy of the state carried out at the present stage its tools 

and methods, regional features of development of certain territories of 

the country. Problem of a course is systematization of theoretical 

knowledge of students, formation of professional outlook on complex 

development of the territory. 

As a result of studying the student has to know methodological bases of regional 

economy, the territorial organization of society, classification of problem regions; 

advantages of specialization and complex development of the region; characteristic of 

natural resources. To be able to analyze an economic situation; to collect and analyze a 

statistical material; to mark out competitive advantages and problems of the studied 

territory. 


