ЖТ
Пәннің шифры: Ilya 1108
Пән атауы: Ілиястану
Пререквизиттері: Постреквизиттері: Мақсаты:
Ілияс
Жансүгіровтің
шығармашылық өмір жолын
білімдік, тәрбиелік, ұлттықинновациялық
мұрат
мүдделерді ескере отырып
таныту.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама
Ілияс
Жансүгіровтің
шығармашылық өмір жолы.
Ілияс
Жансүгіровтің
лирикалық туындылары. Ілияс
Жансүгіров поэмалары. Ілияс
Жансүгіровтің прозасы. Ілияс
Жансүгіровтің драматургиясы.
Ілияс
ауыз
әдебиетін
жинаушы, жариялаушы және
зерттеуші.
Ілияс
Жансүгіровтің аудармалары.
Ілияс
Жансүгіровтің
журналистік
қызметі,
публицистикалары.
Ілияс
Жансүгіровтің фельетондары.
Ілияс
Жансүгіров
шығармалары
поэтикасы.
Ілияс
Жансүгіров
шығармашылығы зерттелуі.
Күтілетін нәтиже: қаламгер
туындыларымен
танысып,
ондағы дәуір демін, қоғам
шындығын айқындай біледі;
- оқылған шығармалардағы
кейіпкердің рөлі мен орнын,
сондай-ақ
кейіпкер
характерінің қоршаған орта
мен жағдайларға байланысты
қалыптасуын ашып көрсете
біледі;
автордың
идеялық
адамгершілік концепциясын
анықтау
мақсатында
оқытылатын
шығарма
кейіпкерлерін
салыстыра
отырып талдай біледі;
- жанрды, шығармаларды,

ВК
Шифр дисциплины: Ilya 1108
Название
дисциплины:
Илиястану
Пререквизиты: Постреквизиты: Цель
изучения:
Показать
творчество Ильяса Жансугурова,
учитывая
желание
местного
народа,
национальноинновационную мечту. Краткое
содержание основных разделов:
Творческий
путь
Ильяса
Жансугурова.
Лирические
произведения
Ильяса
Жансугурова.
Поэмы
Ильяса
Жансугурова.
Проза
Ильяса
Жансугурова. Драматургия Ильяса
Жансугурова. Переводы Ильяса
Жансугурова.
Журналистская
деятельность и публицистика
Ильяса Жансугурова. Фельетоны
Ильяса Жансугурова. Поэтика
произведений
Ильяса
Жансугурова.
Исследование
творчества Ильяса Жансугурова.
Ожидаемые
результаты:
В
результате
изучения
курса
студенты
будут
знать
произведения писателя, познав
дыхание той эпохи, сумеют
показать правду общества; знать
основные знаки литературных
понятий
как: художественный
образ прозаических произведений,
литературный
характер,
литератуный тип, романтизм,
стиль писателя.
- смогут показать роль и место
героя прочитанного произведения,
так же формирование характера
персонажа в связи с окружающей
средой и состоянием.
- смогут разделить персонажей
сочинения (произведения) цель
прочитанного
произведения
определить идейно-нравственную
концепцию автора.
рассматреть
сравнивая
художественные
особенности,
жанры, произведения, поднятые в

VK
Code of discipline: Ilya 1108
Name of discipline: Elastane
Prerequisites: Post-requisites: The purpose of the study: to
Show the work of Ilyas
Zhansugurov, given the desire of
the local people, national
innovation dream. Summary of
the main sections: creative path
of Ilyas Zhansugurov. The
lyrical
works
of
Ilyas
Zhansugurov. Poems By Ilyas
Zhansugurov. The Prose Of
Ilyas Zhansugurov. Dramaturgy
Of
Ilyas
Zhansugurov.
Translations
Of
Ilyas
Zhansugurov. Journalism and
journalism
after
Ilyas
Zhansugurov. Feuilletons Of
Ilyas Zhansugurov. The poetics
of the works
of
Ilyas
Zhansugurov. A study of the
creativity of Ilyas Zhansugurov.
Expected results: as a result of
studying the course, students
will know the works of the
writer, knowing the breath of
that era, will be able to show the
truth of society; to know the
basic signs of literary concepts
as: the artistic image of prose
works, literary character, literary
type, romanticism, writer's style.
- will be able to show the role
and place of the hero of the read
work, as well as the formation of
the character in connection with
the environment and the state.
- will be able to divide the
characters of the composition
(work) the purpose of the read
work
to
determine
the
ideological and moral concept of
the author.
- consider comparing the artistic
features, genres, works raised in
them huge problems.
Competencies: will be able to
analyze the historical value,

оларда
көтерген
келелі
мәселерді,
көркемдік
ерекшеліктерін
салыстыра
отырып қарастыра алады.
Құзыреті:
І.Жансүгіров
мұрасының тарихи маңызын,
пеоэтикалық
ерекшелігін,
жанрлық ізденістерін талдай
біледі.
ЖТ
Пәннің шифры: UEN 1210
Пән
атауы:
Ұлттық
экономика негіздері
Пререквизиттері:
Экономикалық теория
Постреквизиттері:
Кәсіпкерлік
Мақсаты:
ұлттық
экономиканың
жалпы
алғандағы
дамуының
ең
маңызды
экономикалық
аспектілерін
(теориялық
мәселелер, ресурстық әлеуетті
бағалау мәселелері, әлеуметтік
саясат, қаржыландыру) және
мемлекеттік
реттеу,
стратегиялық
жоспарлау,
экономиканың сфералары мен
салаларын
бағдарламалау
және жоспарлау мәселелерін
қарастыру.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Ұлттық
экономика:
мәні,
ерекшеліктері,
даму
тенденциялары.
Ұлттық
шаруашылық
жүйесінің
нарықтық
үйлесімділігінің
механизмі.
Ұлттық
экономиканы болжамдау және
стратегиялық
жоспарлау
ерекшеліктері.
Ұлттық
экономиканы
мемлекеттік
реттеу. Ұлттық экономиканың
тұтынушылық
және
рекреациялық
кешені.
Ғылыми кешен және оның
қазіргі
жай-күйі.
Сыртқы
экономикалық
байланыстар
және
пропорциялар.
ҚР
ұлттық
экономикасындағы
валюталық
жүйе
және

них огромные проблемы.
poetic feature of the works of
Компетенции:
Будут
уметь Ilyas Zhansugurov
анализировать
историческую
ценность,
поэтическую
особенность произведений Ильяса
Жансугурова.

ВК
Шифр дисциплины: ONE 1210
Название дисциплины:
Основы национальной экономики
Пререквизиты: Экономическая
теория
Постреквизиты:
Предпринимательство
Цель изучения: рассмотрение
наиболее важных экономических
аспектов развития национальной
экономики в целом (теоретические
вопросы,
вопросы
оценки
ресурсного
потенциала,
социальная
политика,
финансирование),
так
и
государственное регулирование,
стратегическое
планирование,
программирование
и
прогнозирование сфер и отраслей
экономики.
Краткое содержание основных
разделов:
Национальная
экономика:
сущность,
особенности, тенденции развития.
Механизм
рыночной
сбалансированности
национальной
хозяйственной
системы.
Особенности
прогнозирования
и
стратегического
планирования
национальной
экономики.
Государственное регулирование
национальной
экономики в
современных
условиях.
Потребительский
и
рекреационный
комплекс
национальной
экономики.
Научный
комплекс
и
его
современное
состояние.
Внешнеэкономические связи и
пропорции. Валютная система и
валютный
контроль
в

VK
Code of discipline: ONE 1210
Name of discipline:
Fundamentals of the national
economy
Prerequisites: Economic theory
Post-Requisites:
Entrepreneurship
The purpose of the study:
consideration of the most
important economic aspects of
the development of the national
economy as a whole (theoretical
issues, evaluation of resource
potential,
social
policy,
financing), and government
regulation, strategic planning,
programming and forecasting
areas and sectors of the
economy.
Summary of the main sections:
national economy: essence,
features, development trends.
The mechanism of market
balance of the national economic
system. Features of forecasting
and strategic planning of the
national
economy.
State
regulation of the national
economy in modern conditions.
Consumer and recreational
complex
of
the
national
economy. Scientific complex
and its current state. Foreign
economic
relations
and
proportions. Currency system
and currency control in the
national
economy
of
Kazakhstan.
Investment
complex
of
the
national
economy, current state and
development prospects. National
economy and economic security.

валюталық бақылау. Ұлттық
экономиканың инвестициялық
кешені, қазіргі жай-күйі және
даму
перспективалары.
Ұлттық
экономика
және
экономикалық қауіпсіздік.
Күтілетін нәтиже: пәнді
оқу нәтижесінде студенттер
экономикалық өсудің ұлттық
экономикалық
жүйенің
дамуына ықпалын;
ұлттық
экономиканың сфералары мен
салаларын
болжауды,
стратегиялық
жоспарлауды
мемлекеттік
реттеу
мәселелерін;
әлемдік
шаруашылыққа
интеграциялану және ұлттық
шаруашылық
жүйелерінің
экономикалық
қауіпсіздігі
мәселелерін талдай алуы тиіс.
Құзіреті: білуі тиіс:
- ұлттық экономиканың аса
маңызды макроэкономикалық
көрсеткіштері
мен
пропорцияларын;
ұлттық
шаруашылық
жүйелерінің типін, олардың
негізгі сипаттамалары мен
шаруашылық
ету
механизмдерін;
ұлттық
шаруашылық
жүйелерінің
әлеуеті
мен
шаруашылық кешендерін.

национальной экономике РК.
Инвестиционный
комплекс
национальной
экономики,
современное
состояние
и
перспективы
развития.
Национальная
экономика
и
экономическая безопасность.
Ожидаемые
результаты:
В
результате изучения дисциплины
студенты
будут
уметь
анализировать:
влияние
экономического роста на развитие
национальной
экономической
системы;
вопросы
государственного регулирования
стратегического
планирования,
прогнозирования сфер и отраслей
национальной
экономики;
вопросы интеграции в мировое
хозяйство,
и
экономической
безопасности
национальных
хозяйственных систем.
Компетенции:
студенты,
изучившие данный курс, должны
знать:
- важнейшие макроэкономические
показатели
и
пропорции
национальной экономики;
типы
национальных
хозяйственных
систем,
их
основные
характеристики
и
механизмы хозяйствования;
- потенциалы и хозяйственные
комплексы национальной
хозяйственной системы.

Expected results: as a result of
studying the discipline, students
will be able to analyze: the
impact of economic growth on
the development of the national
economic system; issues of state
regulation of strategic planning,
forecasting areas and sectors of
the national economy; issues of
integration into the world
economy, and economic security
of national economic systems.
Competencies: students who
have studied this course should
know:
the
most
important
macroeconomic indicators and
proportions of the national
economy;
- types of national economic
systems,
their
main
characteristics and mechanisms
of management;
- potentials and economic
complexes of the national
economic system.

ЖТ
Пәннің шифры: BAZhEA
2213
Пәннің атауы: Бизнестің
әлеуметтік жауапкершілігінің
экономикалық аспектілері
Пререквизиттер:
Макроэкономика
Постреквизиттер:
Кәсіпкерлік
Мақсаты:
макроэкономикалық агенттер,
нарықтар, көрсеткіштер және
модельдер жайлы жүйелі білім
беру,
макроэкономикалық
талдау
әдістерін
және

ВК
Шифр дисциплины: EASOB 2213
Название
дисциплины:
Экономические
аспекты
социальной
ответственности
бизнеса
Пререквизиты
курса:
Макроэкономика
Постреквизиты:
Предпринимательство
Цель изучения: дать системное
представление
о
макроэкономических
агентах,
рынках, показателях и моделях,
обучить приемам и способам
макроэкономического анализа.

VK
Code of discipline: EASOB
2213
Course name: Economic aspects
of social responsibility of
business
Course prerequisites:
macroeconomics
Post-Requisites:
Entrepreneurship
The purpose of the study: to give
a systematic view of
macroeconomic agents, markets,
indicators and models, to teach
techniques and methods of
macroeconomic analysis.

тәсілдерін үйрету.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Пәнді зерттеу кіші және орта
кәсіпорындардың
экономикасын
және
ұйымдастырылуын, кіші және
орта кәсіпорындардың тұтас
халық
шаруашылығы
кешенінде ролін анықтауға,
ҚР территориясында кіші
және орта кәсіпорындардың
басқару және ұйымдастыру
бойынша
дағдыларды
жалпылауға мүмкіндік береді.
Күтілетін нәтиже:
Істей алады:
Кіші және орта бизнес
объектілерінің негізгі даму
көрсеткіштерін талдауды;
Сыртқы
экономикалық
саланынң
және
нарық
коньюнктурасының
мониторингін жүргузуді;
Кіші және орта бизнес
объектілерінің
жобаларын
ашуға
негіздеуді
және
әзірлеуді.
Құзіреті:
Кіші және орта бизнесті
дамыту саласында, оларды
ұйымдастыру негіздері, іс
жүзінде бар формалар мен
әдістер бойынша білімді игеру
ЖТ
Пәннің шифры: STEBK 2214
Пән атауы: Сандық
технологияны экономика мен
бизнесте қолдану
Пререквизиттері:
Ақпараттықкоммуникациялық
технологиялар
Постреквизиттері: Мақсаты:
цифрлық
технологияларды
заманауи
бизнесте қолдануды жүйелеу.
Цифрлық
экономика
саласындағы
болашақ
кәсіпкерлердің басқарушылық
құзыреттерін
дамыту,
жаһандық
технологиялық

Краткое содержание основных
разделов:
Изучение
презентуемой
дисциплины позволяет обобщить
представления об экономике и
организации деятельности малых
и
средних
предприятий;
определить роль и место малых и
средних предприятий в системе
единого народнохозяйственного
комплекса; получить навыки по
созданию и управлению малыми и
средними
предприятиями
на
территории Республики Казахстан
Ожидаемые результаты:
уметь:
анализировать основные
показатели развития объектов
малого и среднего бизнеса;
оценивать риски, связанные с
хозяйственной деятельностью;
проводить мониторинг рыночной
конъюнктуры и внешней
экономической среды;
разрабатывать и обосновывать
проекты
открытия
объектов
малого или среднего бизнеса.
Компетенции:
владеть знаниями в области
развития малого и среднего
бизнеса, основ их организации,
существующих форм и методов.
ВК
Шифр дисциплины: PCTEB 2214
Название дисциплины:
Применение цифровых
технологий в экономике и бизнесе
Пререквизиты: Информационнокоммуни-кационные технологии
Постреквизиты: Цель
изучения:
систематизировать
области
применения цифровых технологий
в современном бизнесе. Развитие
управленческих
компетенций
будущих предпринимателей в
сфере
цифровой
экономики,
понимание
глобальных
технологических трендов и оценка
возможности
применения

Summary of main sections:
The study of the presented
discipline allows to generalize
ideas about the economy and the
organization of small and
medium-sized enterprises; to
determine the role and place of
small and medium-sized
enterprises in the system of a
single national economic
complex; to gain skills in the
creation and management of
small and medium-sized
enterprises in the Republic of
Kazakhstan
Expected result:
know:
analyze the main indicators of
development of small and
medium-sized businesses;
assess risks associated with
economic activities;
monitor market conditions and
the external economic
environment;
develop and justify projects for
opening small or medium-sized
businesses.
Competences:
to possess knowledge in the field
of development of small and
medium business, bases of their
organization, existing forms and
methods.
VK
Code of discipline: PCTEB 2214
Course name: application of
digital technologies in
Economics and business
Prerequisites: Information and
communication technologies
Post-requisites: The purpose of the study: to
systematize the application of
digital technologies in modern
business. Development of
management competencies of
future entrepreneurs in the field
of digital economy,
understanding of global

үрдістерді
түсіну
және
олардың бизнесі үшін сандық
технологияларды пайдалану
мүмкіндігін бағалау.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Цифрлық
экономиканың
негіздері;
цифрлық
автоматтандыру;
жұмыс
кеңістігінің
виртуализациясы; атқарушы
басшылықты оңтайландыру;
тұтынушыларға
қызмет
көрсету сапасын
өзгерту;
Операциялық
үрдістерді
трансформациялау; цифрлық
экономикадағы
қазіргі
заманғы үрдістер және бизнесмодельдерді
цифрлық
трансформациялаудың
айрықша ерекшеліктері; өз
бизнесі
үшін
сандық
технологияларды практикалық
қолдану;
«ҚР
сандық
экономикасы» технологиялық
және экономикалық серпінді
идеология ретінде; Цифрлық
экономиканың тәуекелдерін,
оның еңбек нарығына әсерін
анықтау;
ұйымның
технологиялық және цифрлық
трансформациялық
мүмкіндіктері;
цифрлық
технологияларды
бизнеске
қолдану;
экономиканың
әртүрлі салаларында оларды
іске асыру мысалдары; сандық
көшбасшылықтың
жаңа
тұжырымдамалары.
Күтілетін нәтиже: Сандық
экономиканың
негізгі
ұғымдарының ерекшеліктерін
біледі; - ұйымның цифрлық
трансформациясы
технологиялары
мен
мүмкіндіктері;
цифрлық
технологияларды
бизнесте
пайдалану дағдысына ие; экономиканың
әртүрлі
секторларында оны енгізу; сандық
көшбасшылықтың
жаңа тұжырымдамалары
Құзыреті: қазіргі заманғы

цифровых технологий для своего
бизнеса.
Краткое содержание основных
разделов:
Основы
цифровой
экономики;
цифровая
автоматизация;
виртуализация
рабочего
пространства;
оптимизация
исполнительного
управления;
преобразование
качества обслуживания клиентов;
трансформирование
операционных
процессов;
современные тренды цифровой
экономики
и
отличительные
особенности
цифровой
трансформации бизнес-моделей;
практического
применения
цифровых технологий для своего
бизнеса; «Цифровая экономика
РК»
как
идеологию
технологического
и
экономического
прорыва;
идентифицировать
риски
цифровой экономики, ее влияние
на рынок труда; технологии и
возможности
цифровой
трансформации
организации;
применение цифровых технологий
в бизнесе; примеры их внедрения
в различных отраслях экономики;
новые
концепций
цифрового
лидерства.
Ожидаемые результаты: Знает
специфику основных понятий
цифровой экономики; -технологии
и
возможности
цифровой
трансформации
организации;
владеет навыками применения
цифровых технологий в бизнесе; ее
внедрения
в
различных
отраслях
экономики;
-новые
концепций цифрового лидерства.
Компетенции:
способен
понимать сущность и проблемы
развития
современного
информационного
общества;
способен
использовать
современные тренды цифровой
экономики
и
отличительные
особенности
цифровой
трансформации бизнес-моделей и
документы в профессиональной

technology trends and
assessment of the possibility of
using digital technologies for
their business.
Summaries of the major
sections: Basics for the digital
economy; digital automation;
virtualization of the workspace;
the optimization of Executive
control; the transformation of the
quality of customer service;
transforming operational
processes; current trends of the
digital economy and the
distinctive features of the digital
transformation of business
models; the practical application
of digital technologies for their
business; "the Digital economy
of Kazakhstan" as the ideology
of technological and economic
breakthrough; identify risks of
the digital economy, its impact
on the labour market;
technologies and opportunities
of digital transformation of the
organization; application of
digital technologies in business;
examples of their
implementation in various
sectors of the economy; new
concepts of digital leadership.
Expected results: Knows the
specifics of the basic concepts of
the digital economy; -technology
and the possibility of digital
transformation of the
organization; has the skills of
applying digital technologies in
business; - its implementation in
various sectors of the economy;
-new concepts of digital
leadership.
Competencies: able to
understand the essence and
problems of the modern
information society; able to use
modern trends in the digital
economy and the distinctive
features of the digital
transformation of business

ақпараттық
қоғамның
дамуының
мәнін
және
проблемаларын
түсінуге
қабілетті;
цифрлық
экономиканың қазіргі заманғы
үрдістерін және кәсіпкерлік
қызметте бизнес-модельдерді
және құжаттарды цифрлық
түрлендірудің
айрықша
ерекшеліктерін
игереді,
маңызды ақпаратты жинау
және өңдеу дағдыларына ие.
ЖТ
Пәннің шифры: MSE 2215
Пән атауы: Мемлекеттік
сектор экономикасы
Пререквизиттер:
Макроэкономика
Постреквизиттер:
Кәсіпкерлік
Мақсаты:
кәсіпорын
экономикасы
және
мемлекеттік және жергілікті
секторларды
ұйымдастыру
саласындағы
экономикалық
және
талдаушылық
жұмыстарының ерекшеліктері
жайлы терең білім беру.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Мемлекеттік
және жергілікті секторлар
экономикасының әдістемелік
негіздері. Мемлекеттік және
жергілікті
секторлар
экономикасының мақсаттары
мен міндеттері. Мемлекеттік
және жергілікті секторлар
кәсіпорындарындағы
өндірістің даму факторлары.
Мемлекеттік және жергілікті
кәсіпорындардың
баға
саясаты.
Кәсіпорындардың
инвестициялық саясаты.
Күтілетін нәтиже:
Студенттер
пәнді
оқу
нәтижесінде
қазіргі
мемлекеттің экономикасының
жағдайын және қоғамдық
сектордың қызметінің барлық
тұстарын сипаттайтын негізгі
теориялық
концепцияларды
білуі тиіс.

деятельности.

models and documents in
professional activities.

ВК
Шифр дисциплины: EGS 2215
Название дисциплины:
Экономика государственного
сектора
Пререквизиты: Макроэкономика
Постреквизиты:
Предпринимательство
Цель изучения: дать студентам
глубокие знания об особенностях
экономической и аналитической
работы в области экономики
предприятий
и
организаций
государственного
и
муниципального
сектора
как
достаточно
самостоятельных
субъектов управления.
Краткое содержание разделов.
Методические основы экономики
государственного
и
муниципального сектора. Цели и
задачи
экономики
государственного
и
муниципального сектора. Факторы
развития
производства
на
предприятиях государственного и
муниципального сектора. Ценовая
политика
государственных
и
муниципальных
предприятий.
Инвестиционная
политика
предприятий.
Ожидаемые результаты: Знать:
современное
состояние
экономической
теории
государства,
основные
теоретические
концепции,
описывающие
все
стороны
функционирования общественного
сектора, основные источники
формирования
средств
и

VK
Code of discipline: EGS 2215
The name of the discipline:
Economics of the public sector
Prerequisites: Macroeconomics
Post-Requisites:
Entrepreneurship
The purpose of the study: to give
students a deep knowledge of
the features of economic and
analytical work in the field of
Economics of enterprises and
organizations of the state and
municipal sector as a sufficiently
independent
subjects
of
management.
Summary
of
sections.
Methodical bases of economy of
the state and municipal sector.
Goals and objectives of the
economy of the state and
municipal sector. Factors of
production development at the
enterprises of the state and
municipal sector. Pricing policy
of
state
and
municipal
enterprises. Investment policy of
enterprises.
Expected results: to Know: the
current state of the economic
theory of the state, the main
theoretical
concepts
that
describe all aspects of the
functioning of the public sector,
the main sources of funds and
the
direction
of
their
expenditure, the consequences of
redistributive actions of the
state, the foundations of fiscal
federalism;

Құзіреті: қоғамдық сектор
экономикасының
негізгі
проблемаларын және онда
қалыптасатын
жағдайларды
үлгілеу
аппаратын
графикалық
талдау
дағдыларын,
салық
жүйелерінің және мемлекеттік
шығындар
бағдарламаларының
тиімділігін бағалау әдістерін
меңгеруі тиіс.

ЖТ
Пәннің шифры: BE 3219
Пәннің атауы: Бухгалтерлік
есеп
Пререквизиттер:
Микроэкономика
Постреквизиттер:
Кәсіпкерлік
Мақсаты:
бухгалтерлік
есептің негізгі қағидаттарын
және
тұжырымдамаларын
игеру, бухгалтерлік баланстың
мазмұнын және құрылымын,
қысқа және ұзақ мерзімді
активтерді, қысқа және ұзақ
мерзімді
міндеттемелерді,
меншік капиталды зерттеу.
Сонымен бірге кәсіпорын
әрекетінің соңғы қаржылық
нәтижесін анықтау.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Қазіргі
жағдайындағы
бухгалтерлік
есеп.
Бухгалтерлік есептің негізгі
принциптерімен
концепциялары. Бухгалтерлік
есепті
ұйымдастырудағы
негізгі
тәртібі.
Кәсіпорындардағы құжаттау,
құжат
айналымы
мен
бақылау.Шоттар жүйесі мен
екі жақты жазу. Шоттар
жүйесі мен екі жақты жазу.
Бухгалтерлік баланс жєне
оның мінездемесі. Қаржылық
есеп, оның түрлері мен

направления их расходования,
последствия
перераспределительных действий
государства, основы бюджетного
федерализма;
Компетенции:
Владеть: навыками графического
анализа
основных
проблем
экономики общественного сектора
и
аппаратом
моделирования
ситуаций, складывающихся в
общественном секторе, методами
оценки эффективности налоговых
систем
и
программ
государственных расходов.
ВК
Шифр дисциплины: BU 3219
Название дисциплины:
Бухгалтерский учет
Пререквизиты
курса:
Микроэкономика
Постреквизиты:
Предпринимательство
Цель
изучения:
освоение
студентами основных концепций и
принципов бухгалтерского учета,
изучение структуры и содержания
бухгалтерского баланса, системы
счетов и двойной записи, учета
краткосрочных и долгосрочных
активов, учета краткосрочных и
долгосрочных обязательств и
собственного капитала. А также
определение
конечного
финансового
результата
деятельности предприятия.
Краткое содержание основных
разделов:
Бухгалтерский
учет
изучает
количественную
сторону
хозяйственных
отношений
в
непрерывной
связи
с
их
качественной стороной путем
сплошной,
непрерывной,
документально обоснованной и
взаимосвязанной
регистрацией
хозяйственных фактов, как в
денежном выражении, так и в
натуральном. Данная дисциплина
дает
своевременную
и
достоверную
информацию
о
состоянии бизнеса

Competences:
Possess: the skills of graphical
analysis of the main problems of
the public sector economy and
the apparatus of modeling the
situation in the public sector,
methods of assessing the
effectiveness of tax systems and
public expenditure programs.

VK
Code of discipline: BU 3219
Course name: Accounting
Course prerequisites:
Microeconomics
Post-Requisites:
Entrepreneurship
The purpose of the study: the
development of students ' basic
concepts and principles of
accounting, the study of the
structure and content of the
balance sheet, the system of
accounts and double entry,
accounting for short-term and
long-term assets, accounting for
short-term and long-term
liabilities and equity. As well as
determining the final financial
result of the enterprise.
Summary of main sections:
Accounting studies the
quantitative side of economic
relations in continuous
connection with their qualitative
side by continuous, continuous,
documented and interrelated
registration of economic facts,
both in monetary terms and in
kind. This discipline provides
timely and accurate information
about the state of the business
Expected results: Organization
and technique of accounting of
the enterprise, knowledge of the
basic methods of accounting;
what techniques are used in the

белгіленуі.
Халықаралық
есепті
ұйымдастыру
ерекшеліктері.
Қаржылық
есептің
халықаралық
стандарттары.
Күтілетін нәтиже:
бухгалтерлік
есептің
концепциялар
мен
принциптерін
білу;
Бухгалтерлік есептің негізгі
принциптері
мен
концепцияларын
білу,
кәсіпорындардағы құжаттау,
құжат
айналымы
мен
бақылауды
үйрену;
Бухгалтерлік
есепті
ұйымдастырудағы
негізгі
тәртібін
үйрену,
бірінші
құжаттарды
және
есеп
регистрлерді
толтырудағы
дағдылардың болуы.
Құзіреті:
Студенттердің
бухгалтерлік
есепті ғылым ретінде тұтас
қабылдауын
қалыптастыру,
бұл
бухгалтерлік есептің
экономиканы
басқару
жүйесіндегі
ролін,
оның
барлық ресурстар түрлерін
тиімді
пайдалануды
қамтамасыз
етудегі
міндеттерін
түсінуге
мүмкіндік береді.
ЖТ
Пәннің шифры AE 4305
Пәннің атауы: Аймақтық
экономика
Пререквизиттер:
Макроэкономика
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
студенттердің
жүйеленген білімді меңгеруі
және мемлекет ауқымында,
оның аймақтарында (қала,
аудан
ауыл)
басқару
жолдарын
тиімді
ету,
шешімдер
қабылдау
мен
оларды жүзеге асырудың
ғылыми-әдістемелік,
ұйымдастырушылық-

Ожидаемые
результаты:
Организация и техника ведения
учета средств предприятия, знание
основных методов бухгалтерского
учета; какие приемы используются
при отражении информации на
счетах бухгалтерского учета, как
формируется учетная политика
предприятия и как составляется
финансовая отчетность; порядок
оценки хозяйственных средств;
студент должен уметь различать
понятие активы и обязательства, а
также
собственный
капитал;
умение определить содержание
хозяйственных операций;студент
должен
уметь
составлять
первичные
бухгалтерские
документы.
Компетенции: формирование у
студентов
целостного
представления о бухгалтерском
учете как о науке, которая
позволяет
понять
роль
бухгалтерского учета в системе
управления экономикой, его задач
в
обеспечении
эффективного
использования
всех
видов
ресурсов.

reflection of information on the
accounts of accounting, how the
accounting policy of the
enterprise is formed and how the
financial statements; the
procedure for assessing
economic assets; the student
must be able to distinguish
between the concept of assets
and liabilities, as well as equity;
the ability to determine the
content of economic
operations;the student must be
able to make primary accounting
documents.
Competencies: formation of
students ' holistic view of
accounting as a science that
allows you to understand the
role of accounting in the system
of economic management, its
objectives in ensuring the
effective use of all types of
resources.

ВК
Шифр дисциплины RE 4305
Название
дисциплины:
Региональная экономика
Пререквизиты: Макроэкономика
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель
изучения:
углубленное
изучение
особенностей
экономического районирования,
специфики каждого из регионов
Казахстана,
связанных
с
природно-климатической
составляющей,
размещением
производительных сил, близости к
источникам сырья и рынкам
сбыта.
Знания,
умения
и
навыки
необходимы в профессиональной

VK
Code of discipline RE 4305
Name of subject: Regional
Economics
Prerequisites: Macroeconomics
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study: indepth study of the features of
economic zoning, the specifics
of each of the regions of
Kazakhstan associated with the
natural and climatic component,
the placement of productive
forces, proximity to sources of
raw materials and markets.
Knowledge, skills and abilities
are necessary in professional
activity for complex planning of

құқықтық
және
интеллектуалдық-этикалық
негіздерін
тәжірибе
барысында анықтап білу.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Аймақтық
экономика пәні және әдісі.
Аймақтардың
әлеуметтікэкономикалық
дамуын
реттеудің
әдістемелік
аспектісі.
Аймақтардың
экономикасының
дамуын
реттеудің
ұйымдастырушылыққұқықтық
негіздері.
Аймақтардың
экономикасының
дамуын
мемлекеттік
реттеу
механизмдерінің
жүйесі.
Аймақтардың кешенді дамуын
қамтамасыз ету – мемлекеттің
маңызды міндеті. Кластерлік
экономиканың
дамуы.
Кластерлік
даму.
Аймақтардың
еңбек
ресурстары
және
оларды
рационалды қолдану жолдары.
Күтілетін нәтиже: жасай
алуы тиіс:
- алған білімдерін тәжірибеде
қолдану;
- нақты жағдайларды талдау
кезінде
экономикалық
сипаттағы
проблемаларды
анықтау,
әлеуметтікэкономикалық
тиімділік
критерийлерін ескере отырып,
оларды
шешу
тәсілдерін
ұсыну.
Құзіреті:
экономикалық
білімдерін тарихи үрдістің
қозғалыс
күшін
және
заңдылықтарын түсіну үшін,
аймақтық
маңызы
бар
проблемалар мен үрдістерді
талдау үшін қолдана алуы
тиіс.

деятельности для комплексного
планирования развития регионов.
Краткое содержание разделов.
Предмет и метод региональной
экономики.
Методологический
аспект регулирования социальноэкономического
развития
регионов.
Организационноправовые основы регулирования
развития экономики регионов.
Система
механизмов
государственного регулирования
развития регионов. Обеспечение
комплексного развития регионов –
важная
задача
государства.
Развитие кластерной экономики.
Кластерное развитие. Трудовые
ресурсы региона и пути их
рационального использования.
Ожидаемые результаты: уметь:

применять на практике
полученные знания;

выявлять
проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с
учетом критериев социальноэкономической
эффективности,
оценки рисков и возможных
социально-экономических
последствий.
Компетенции:
использовать
экономические
знания
для
понимания движущих сил и
закономерностей исторического
процесса,
анализа
социально
значимых проблем и процессов,
решения
социальных
и
профессиональных
задач;
находить
эффективные
организационно- управленческие
решения.

development of regions.
Summary of sections. Subject
and
method
of
regional
economy. Methodological aspect
of regulation of socio-economic
development of regions. The
legal
framework
for
the
development
of
regional
economy. The system of
mechanisms of state regulation
of
regional
development.
Ensuring the comprehensive
development of regions is an
important task of the state.
Development
of
cluster
economy. Cluster development.
Labor resources of the region
and ways of their rational use.
Expected results: be able to:
* apply the acquired knowledge
in practice;
* identify economic problems in
the
analysis
of
specific
situations, suggest ways to solve
them, taking into account the
criteria
of
socio-economic
efficiency, risk assessment and
possible
socio-economic
consequences.
Competencies: to use economic
knowledge to understand the
driving forces and laws of the
historical process, the analysis of
socially significant problems and
processes, solving social and
professional problems; to find
effective organizational and
managerial solutions.

ЖТ
Пәннің шифры: ОU 4306
Пәннің атауы: Өндірісті
ұйымдастыру

ВК
Шифр дисциплины: OP 4306
Название дисциплины:
Организация производства

VK
Code of discipline: OP 4306
The name of the discipline:
Organization of production

Пререквизиттер: Кәсіпорын
экономикасы
Постреквизиттер:
Өндірістік іс-тәжірибе
Мақсаты:
Материалдық
өндірістің
негізгі
буыны
болып табылатын өнеркәсіптік
кәсіпорынның тиімді қызметін
қамтамасыз етудегі өндірісті
ұйымдастыру жөніндегі өзара
байланысты
маңызды
мәселелер мен факторларды
оқып үйрену болып табылады.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама: Кәсіпорынның
жалпы
және
өндірістік
құрылымы. Өндірістік үрдіс
және уақыт бойынша оны
ұйымдастыру.Өндірісті
ұйымдастыру түрлері мен
нысандары.Өндірісті ғылымитехникалық
тұрғыдан
дайындауды ұйымдастыруды
жетілдіру.
Кәсіпорынның
инновациялық
қызметін
ұйымдастыру негіздері. Өнім
сапасын
бақылауды
ұйымдастыру.
Қоршаған
ортаны
қорғауды
ұйымдастыру және табиғат
ресурстарын
ұтымды
пайдалану.Өндірістік
инфрақұрылымның мазмұны
мен міндеттері.Кәсіпорынның
құрал- сайман шаруашылығын
ұйымдастыру.Кәсіпорынның
энергетикалық
шаруашылығын ұйымдастыру.
Тасымалдау шаруашылығын
ұйымдастыру.
Қойма
шаруашылығын ұйымдастыру.
Жаңа техниканы
игеру
жұмыстарын ұйымдастыру
Күтілетін нәтиже: Осы
пәнді оқыған соң студент
кәсіпорынды
ұйымдастыру,
жоспарлау қағидалары мен
әдістерін
білуі,
негізгі
өндірістік
жүйелерде
ұйымдастыру
шешімдерін
қабылдаудың
дағдыларын
игеруі, ұтымды өндірістік

Пререквизиты:
Экономика
предприятия
Постреквизиты:
Производственная практика
Цель изучения: изучение во
взаимосвязи наиболее важные
вопросы
и
факторы
организации
производства,
обеспечивающие эффективное
функционирование
промышленного предприятия
Краткое содержание основных
разделов: Понятие об общей и
производственной
структуре
предприятия. Производственный
процесс и его организация во
времени. Общая характеристика
производственного процесса и его
структура.Типы
и
формы
организации
производства.
Классификация
и
техникоэкономическая
характеристика
типов
производства.
Основы
организации
инновационной
деятельности
предприятия.
Организация контроля качества
продукции. Структура и задача
служб технического контроля.
Основы
организации
производственной
инфраструктуры:
организация
инструментального
хозяйства,
организация
ремонтного
хозяйства,
организация
энергетического хозяйства и т.д.
Ожидаемые
результаты:
студент узнает принципы и
методы
организации,
планирования на предприятии,
овладеет навыками принятия
управленческих
решений,
усвоит влияние рационального
производственного
менеджмента на эффективность
деятельности предприятия.
Компетенции: Знать – принципы
и
методы
организации,
планирование на предприятиии;
Понимать
влияние
рационального производственного
менеджмента на эффективность
деятельности предприятия. Уметь

Prerequisites: Economics of
enterprise
Post-requisites: Industrial
practice
The purpose of the study: the
study in the relationship of the
most important issues and
factors of production, ensuring
the effective functioning of the
industrial enterprise
Summary of the main sections:
the Concept of the General and
production structure of the
enterprise. Production process
and its organization in time.
General characteristics of the
production process and its
structure.Types and forms of
organization of production.
Classification and technical and
economic characteristics of
production types. Bases of the
organization of innovative
activity of the enterprise.
Organization of product quality
control. Structure and task of
technical control services. Basics
of organization of production
and infrastructure: the
organization of tool
management, organization of
repair facilities, the organization
of the energy sector, etc.
Expected results: the student
learns the principles and
methods of organization,
planning in the enterprise,
master the skills of management
decision-making, learn the
impact of rational production
management on the efficiency of
the enterprise.
Competence: Know-the
principles and methods of
organization, planning in the
enterprise; Understand - the
impact of rational production
management on the efficiency of
the enterprise. To be able-to
have the skills of management
decision-making in the main
production areas.

менеджменттің кәсіпорынның
тиімді
қызметіне
әсерін
түсінулері тиіс.
Құзыреті:
кәсіпорынды
ұйымдастыру,
жоспарлау
қағидалары мен әдістерін
біледі,
негізгі
өндірістік
жүйелерде
ұйымдастыру
шешімдерін
қабылдауды
үйренеді
ЖТ
Пәннің шифры: ТРЕ 4309
Пәннің атауы: Табиғатты
пайдалану экономикасы
Пререквизиттер:
Макроэкономика,
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
табиғатты
пайдаланудың
тиімді
жолдарын
таңдау
үшін
табиғатты
қорғау
шараларының экономикалық
тиімділігін анықтау, табиғат
ресурстарын
бағалау,
табиғатты
пайдаланудың
тиімдерін,
шығындарын,
табиғатқа
келтірілетін
зияндарды есептеу тәсілдерін
үйрету, сондай-ақ табиғатты
қорғау мен пайдаланудың
экономикалық
әдістерімен
таныстыру.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Табиғатты
пайдалану
экономикасына
кіріспе.Табиғатты қорғау және
табиғат ресурстарын тиімді
пайдалану
экономикасы.
Табиғи ортаның сапасын және
табиғат
ресурстарын
экономикалық
бағалау
теориясы. Қалпына келмейтін
табиғат ресурстарын қорғау,
тиімді
пайдалану
және
экономикалық бағалау. Жер
ресурстарын қорғау және
тиімді
пайдаланудың
экономикалық мәселелері Су
ресурстарын қорғау және
тиімді
пайдалану.

– владеть навыками принятия
управленческих
решений
в
основных
производственных
сферах.

КВ
Шифр дисциплины: EP 4309
Название дисциплины:
Экономика природопользования
Пререквизиты: Макроэкономика
Постреквизиты:
Производственная и
преддипломная практика
Цель изучения: изучение опыта
использования
наиболее
обоснованных эффективных путей
рационального
использования
природных условий и ресурсов и
охраны окружающей природной
среды и учетом экологических,
социально-экономических
последствий
в
результате
взаимодействия
природы
и
общества..
Краткое содержание основных
разделов: Взаимосвязь основных
аспектов
природопользования:
технического, экономического и
социально-политического.
Своеобразие прояления основных
экономических
законов
в
природопользовании.
Экономические
проблемы
создания и функционирования
природно-техногенных
комплексов.
Экономическая
оценка
природных
ресурсов.
Правила
лицензирования
природопользования. Составление
договоров
на
комплексное
природопользование, на временно
согласованный лимит. Базовые и
дифференциальные
нормативы
платы за природопользование,
затраты на эксплуатацию объектов
природопользования.
Экономическая оценка различных

kV
Code of discipline: EP 4309
Course name: Economics of
nature management
Prerequisites: Macroeconomics
Post-requisites: Industrial and
pre-diploma practice
The purpose of the study: to
study the experience of using the
most reasonable effective ways
of rational use of natural
conditions and resources and
environmental protection and
taking into account
environmental, socio-economic
consequences as a result of the
interaction of nature and
society..
Summary of the main sections:
the Relationship of the main
aspects of environmental
management: technical,
economic and socio-political.
The peculiarity of the basic
economic laws in the use of
natural resources. Economic
problems of creation and
functioning of natural and manmade complexes. Economic
assessment of natural resources.
Rules of licensing of nature
management. Drafting of
contracts for integrated
environmental management, for
a temporarily agreed limit. Base
and differential rates of charges
for use of natural resources,
operating costs of environmental
facilities. Economic assessment
of various environmental
services. Rules for the formation
and use of extra-budgetary

Қазақстанның
биологиялық
ресурстары, оларды қорғау
және
тиімді
пайдалану
мәселелері. Әуе кеңістігін
қорғаудың
әлеуметтікэкономикалық
мәселелері.
Табиғат ресурстарын кешенді
пайдалану
және
бағалау.
Табиғатты
пайдаланудағы
ҒТЖ.
Өндірістікшаруашылық
әрекеттерді
экологиялау.
Табиғатты
пайдалану
төлемдері.
Табиғатты қорғауға, тиімді
пайдалануға
экономикалық
ынталандыру.
Табиғатты
пайдалануды
басқару.
Тұрақты экономикалық даму.
Табиғатты қорғаудың бүкіл
әлемдік және халықаралық
мәселелері
Күтілетін нәтиже:
Курсты
бітірген
соң
студенттер:
-табиғат ресурстарын (әр түрі
бойынша)
экономикалық
бағалау
және
табиғат
қорғауды
ескере
отырып
кешенді бағалайды;
-табиғи ортаның ластануынан
болатын
экологиялық,
әлеуметтік
және
экономикалық
зияндарды
анықтайды;
-табиғат қорғау шараларының
экономикалық
тиімділігін
есептейді;
-табиғат
ресурстарын
пайдаланғаны
және табиғи
ортаны
ластағаны
үшін
төлемдерді анықтайды және
қолданады;
-табиғатты
ұтымды
пайдалануға
экономикалық
ынталандыру
әдістерін
үйренеді және т.б.
Құзыреті:
өндірістік
қатынастарды ұйымдастыру
барысында
табиғатты
пайдалану
заңдылықтарын
меңгереді.
ТК 1.1

услуг
в
сфере
природопользования.
Правила
образования и использования
внебюджетных
экологических
фондов,
экологического
страхования, наложения штрафов.
Экономическая оценка ущерба от
негативного
антропогенного
воздействия.
Определение
экономической
эффективности
природоохранных мероприятий.
Расчет
стоимости
природоохранных
объектов.
Структура капитальных затрат,
источники финансирования затрат
на
природоохранные
цели.
Система
льгот
на
налогообложение.
Комплексная
эколого-экономическая
экспертиза.
Ожидаемые
результаты:
Знания, умения и навыки
необходимы
в
профессиональной
деятельности
работников
госорганов,
курирующих
вопросы состояния и охраны
окружающей среды, и тех, чья
деятельность
связана
с
использованием
природных
ресурсов.
Компетенции: изучения
проблемы рационального
использования естественных
ресурсов и охраны окружающей
среды с точки зрения
экологических, социальноэкономических последствий в
результате взаимодействия
природы и общества.

environmental funds,
environmental insurance, fines.
Economic assessment of damage
from negative anthropogenic
impact. Determination of
economic efficiency of nature
protection measures. Calculation
of the cost of environmental
facilities. Structure of capital
expenditures, sources of
financing for environmental
purposes. The system of tax
benefits. Complex ecological
and economic expertise.
Expected results: Knowledge,
skills are necessary in the
professional activities of
employees of state bodies
responsible for the state and
environmental protection, and
those whose activities are related
to the use of natural resources.
Competence: study of the
problem of rational use of
natural resources and
environmental protection in
terms of environmental, socioeconomic consequences as a
result of the interaction of nature
and society

КВ 1.1

SK 1.1

Пәннің шифры: RZh 1107
Пән атауы: Рухани жаңғыру
Пререквизиттері: Постреквизиттері:Мақсаты:
тарихи және
ұлттық
тәжірибе
жайлы
болашақ
мамандардың
білімдерін жаңарта отырып,
болашаққа
қадамдарын
анықтауға
және
түзетуге
үйрету; «бір ел – бір тағдыр»
дегенді жастардың санасында
қалыптастыру; - жастарда
туған жердің иесі сезімін,
отандастар
алдындағы
жауапкершілік
сезімін
жандандыру;
болашақ
маманның
кәсіби-тұлғалық
қалыптасуының
маңызды
құралы
ретінде
руханиадамгершілік және зияткерлікшығармашылық
іс-әрекетін
белсендендіру.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
«Рухани
жаңғыру»
пәнінің
негізгі
сипаты: қоғамдық сананы
жаңғырту,
полиэтникалық
қоғамдағы ұлттық идея мен
ұлттық мұратты этномәдени
және
азаматтық
тұрғыда
ұғыну, олардың бірлігі мен
өзара
байланысы.
Заман
талабына
сай
латын
графикасына көшу мақсаты,
Қазақстанның ұлттық идеясы:
этникалық
бірегейліктен
бірлік пен мен келісімге.
Бәсекелестікке
қабілеттілік
ұлттық идеяның маңызды
құрамдас
бөлігі
ретінде.
Ұлттық идея мен ұлттық
мұраттың мазмұнды қызметі
контексінде
жаңа
қазақстандық
патриотизмге
тәрбиелеу. «Рухани жаңғыру»
ұлттық
идеясының
философиялық-әдіснамалық
негізі – қазақ тану.
Күтілетін нәтиже: Рухани
жаңғырудың әлеуметтік мәнмағынасын тусінеді, сананы

Шифр дисциплины: MOS 1107
Название
дисциплины:
Модернизация
общественного
сознания
Пререквизиты: Постреквизиты: Цель
изучения:
воспитание
нового поколения специалистов,
социально
активных
членов
общества с высоким уровнем
развития
национального
самосознания,
национального
духа,
духа
патриотизма,
исторического
сознания
и
социальной
памяти;
духа
профессионализма
и
конкурентоспособности, готовых к
активным
и
решительным
действиям
по
сохранению
стабильности,
независимос¬ти,
безопасности нашего государства,
способных
строить
конструктивный
диалог
с
представителями других культур.
Краткое содержание основных
разделов:
основными
императивами
модернизации
являются конкурентоспособность,
прагматизм,
культ
знания,
всеобщий культ образования,
эволюционное,
а
не
революционное
развитие
Казахстана, открытость сознания.
Способствует
становлению
нравственных, эстетических и
социальных
ориентиров,
необходимых
как
для
формирования мировоззрения и
достижения личного успеха, так и
для деятельности в интересах
общества. Основы модернизации
общественного
сознания
оказывает существенное влияние
на процесс социализации и
социокультурной
самоидентификации личности, т.е.
самоопределение
человека
в
социокультурном
пространстве,
установлении
им
своей
социальной,
этнической,
политической, конфессиональной
и т.п. принадлежности.

Code of discipline: MOS 1107
Name
of
the
course:
Modernization of the public
consciousness
Prerequisites: Post-requisites: The purpose of the study:
education of a new generation of
specialists,
socially
active
members of society with a high
level of national consciousness,
national spirit, the spirit of
patriotism,
historical
consciousness
and
social
memory;
the
spirit
of
professionalism
and
competitiveness, ready for active
and decisive action to preserve
the stability, independence,
security of our state, able to
build a constructive dialogue
with representatives of other
cultures.
Summary of the main sections:
the
main
imperatives
of
modernization
are
competitiveness,
pragmatism,
the cult of knowledge, the
universal cult of education, the
evolutionary
rather
than
revolutionary development of
Kazakhstan, the openness of
consciousness. It contributes to
the formation of moral, aesthetic
and social guidelines necessary
for the formation of worldview
and personal success, and for
activities in the interests of
society.
Fundamentals
of
modernization
of
public
consciousness has a significant
impact on the process of
socialization and socio-cultural
self-identification
of
the
individual, ie. self-determination
of a person in the socio-cultural
space, the establishment of their
social,
ethnic,
political,
religious, etc.belonging.
Expected results: Aware of the
social significance of spiritual
modernization.

жаңғырту
әдіс-тәсілдерін
игерген,
ұлттық
код,
азаматтық
бірігейлік
түсініктерін түсінеді. Өзінің
және өзге де ұлттардың
ұлттық құндылықтарын біледі.
Құзыреті: Мәдениетаралық
коммуникация
дағдыларын
игеру,
өзге
мәдениет
өкілдерімен жүйелі сұхбат
құра білу, бәсекеге қабілетті
тұлғаны
қалыптастыру,
студенттердің ұлттық санасезімі,
азаматтығы
мен
патриотизмін қалыптастыру.

ТК 1.1
Пәннің шифры:Din 1107
Пән атауы: Дінтану
Пререквизиттер:Постреквизиттер:Зерттеу мақсаты: қарымқатынас дін және психология
дін мен сананың құбылыс,
діни
наным
шыққан,
әлеуметтік
қатынастар,
Қазақстандағы діни ахуал мен
дін өзекті мәселелері туралы
жалпы және кәсіби білімге
мұқтаж тұрады.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама: ұғымы және
мәнi;
көздері
мен
дін
формалары; әлемдік діндердің
қызмет көрсету: христиан,
ислам, буддизм; діни сана,
психология және дін; Дін және
әлеуметтік қарым-қатынастар;
конфессияаралық қатынастар;
Қазақстандағы дін; дінтану
қазіргі
проблемалары.
Күтілетін
нәтижелер:
тұжырымдамасын және дін
тақырыбын білу; өз мазмұны
әлемдік діндер; діни сана
мәнін
түсінулері;
психологиясын және діни
идеялар
байланыстыру
мүмкіндігі болуы үшін; дін
және
әлеуметтік
қарым-

Ожидаемые
результаты:
Осознает социальную значимость
духовной модернизаций.
Знает пути и способы изменения
сознания и совершенствования
самосознания;
понимает
национальный код как важную
составляющую
национальной
идентичности гражданина;
осознает культурные ценности
своего и других народов
Компетенции:
формировать
конкурентоспособную личность,
владеть навыками межкультурной
коммуникации,
формировать у
студентов умения и навыки
толерантности,
гражданского
сознания.
КВ 1.1
Шифр дисциплины:Rel 1107
Название
дисциплины:
Религиоведение
Пререквизиты: Постреквизиты:Цель
изучения:
состоят
в
необходимости получения общих
и профессиональных знаний о
феномене религии и сознания, о
зарождении
религиозных
верований, о связях религии и
психологии,
социальных
отношений,
о
религиозной
ситуации
в
Казахстане
и
актуальных
проблемах
религиоведения.
Краткое
содержание
основныхразделов: понятие и
предмет изучения; истоки и
формы
религий;
содержание
мировых религий: Христианство,
Ислам, Буддизм; религиозное
сознание;психология и религия;
религия и социальные отношения;
межконфессиональные
отношения;религия в Казахстане;
актуальные
проблемы
религиоведения.
Ожидаемые результаты: знать
понятие
и
предмет
религиоведения;
владеть
содержанием мировых религий;
усвоить
суть
религиозного

Knows the ways and means of
changing consciousness and
improving self-consciousness;
understands the national code as
an important component of the
national identity of the citizen;
he is aware of the cultural values
of his own and other peoples
Competencies: to form a
competitive
personality,
to
possess the skills of intercultural
communication, to form students
' skills of tolerance, civic
consciousness.

SK 1.1
Code of discipline: Rel 1107
Name of discipline: Religious
studies
Prerequisites: Post-requisites:The purpose of the study: the
need to obtain General and
professional knowledge about
the phenomenon of religion and
consciousness, the origin of
religious beliefs, the relationship
of religion and psychology,
social relations, the religious
situation in Kazakhstan and the
actual problems of religious
studies.
Summary of the main sections:
the concept and subject of study;
the origins and forms of
religions; the content of world
religions: Christianity, Islam,
Buddhism;
religious
consciousness;psychology and
religion; religion and social
relations;
inter-religious
relations;religion in Kazakhstan;
actual problems of religious
studies.
Expected results: to know the
concept and subject of religious
studies; to know the content of
world religions; to learn the
essence
of
religious

қатынастың
қатынасты
түсінуге;
конфессияаралық
қатынастар туралы идеялар
бар; Қазақстан мен дінтану
өзекті мәселелерді шешуде
діндердің талдау дағдыларын
меңгеру.
Құзіреті: адамзат тарихында
дәстүрлі діндердің негізгі
ерекшіліктерін
дінтанулық
тұжырымдамалардың аясында
біледі; кәсіпкерлік қызметті
ұйымдастырудың теориялық
негіздерін,
кәсіпкерлік
қызметті ұйымдастыру және
қызмет етуі бойынша дұрыс,
нақты шешімдерді қабылдай
алады

ТК 1.1
Пәннің шифры: ZhKKMN
1107
Пән атауы: Жемқорлыққа
қарсы
курес
мәдениеті
негіздері
Пререквизиттер:Постреквизиттер:
Философия
Мақсаты: заң ғылымының
нәтижелерімен,
қоғамдық
қатынастардың дамуындағы
мемлекеттік және құқықтық
ролімен таныс-тыру, сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес
мәдениетін қалыптастыру.
Күтілетін нәтиже: осы
пәнді
оқыта
отырып
студенттермен
тренингтар,
пікір
таластар,
ізденіс
жұмыстарын жасата отырып,
олардың
ҚР-ның
Конституциялық
негіздері,
мемлекеттегі басты тұлға Президент,
жоғары
заң
шығарушы орган –Парламент,
атқарушы – Үкімет, жоғары

сознания;
уметь
связывать
психологию
и
религиозные
представления;
понимать
взаимосвязи
религии
и
социальных отношений; иметь
представления
о
межконфессиональных
отношениях; приобрести навыки
анализа религий в Казахстане и
актуальные
проблемы
религиоведения.
Компетенции:
с
целостным
представлением
о
структуре
религии и прояснении роли
религии в жизни общества;
представлениями о школах и
подходах,
истории
религиоведения,
а
также
научиться
классифицировать
религии;
основаниями
и
принципами диалога религиозных
и нерелигиозных мировоззрений,
знать
особенности
решения
основных вопросов в различных
нерелигиозных мировоззрениях.
КВ 1.1
Шифр дисциплины: OAK 1107
Название дисциплины: Основы
антикоррупционной культуры
Пререквизиты: Постреквизиты: Философия
Цель: формирование системы
знаний
по
противодействию
коррупции и выработка на этой
основе гражданской позиции по
отношению к данному явлению.
Задачи дисциплины:
- дать комплексные знания о
сущности и факторах коррупции,
ее различных проявлениях;
- развить правовую культуру
личности,
способствующую
противодействию коррупции;
- вооружить знаниями, умениями
и навыками по противодействию
коррупции;
развить
навыки,
умение
критического
анализа
коррупционных явлений.
Ожидаемые результаты: данная
дисциплина является элективным
компонентом
модуля

consciousness; to be able to link
psychology and religious beliefs;
to understand the relationship of
religion and social relations; to
have an idea of interfaith
relations; to acquire the skills of
analysis
of
religions
in
Kazakhstan
and
current
problems of religious studies.
Competencies: with a holistic
view of the structure of religion
and clarifying the role of
religion in society; ideas about
schools and approaches, history
of religious studies, as well as
learn to classify religion; the
bases and principles of dialogue
of religious and non-religious
worldviews, to know the
features of the solution of the
main issues in various nonreligious worldviews.

SK 1.1
Code of discipline: OAK 1107
Course name: Basics of anticorruption culture
Prerequisites: Post-Requisites: Philosophy
Purpose: formation of a system
of knowledge to combat
corruption and the development
on this basis of citizenship in
relation to this phenomenon.
Objectives of the discipline:
- to give comprehensive
knowledge about the nature and
factors of corruption, its various
manifestations;
- to develop a legal culture of the
individual, contributing to the
fight against corruption;
- to equip with knowledge, skills
and abilities on corruption
counteraction;
- to develop skills, ability of
critical analysis of corruption
phenomena.
Expected results: this discipline
is an elective component of the

сот
билігі
қызметтерін
ажыратып,
азаматтардың
әлеуметтік-экономикалық,
саяси,
жеке
құқықта-рын
білуіне және сыбайластықпен
күресе
алуына
мүмкіндік
береді.
Бұл пән модульдік құрамдас
бөлігі (саясаттану,философия)
болып табылады (міндетті
жалпы).
Құзыреті:
а) түйіндік құзіреттілік (ТҚ)
- кәсіби қызметінде заман
талабына сай білімді болу;
б) пәндік құзіреттілік (ПҚ)
- сөйлеу шеберлігі, дауыс
мәнері, өзіне қарата білу
қабілеті
мен
мәдениетті
болуы, қызметінде ортамен тіл
табысуға бейім болуы;
в) арнайы құзіреттілік (АҚ)
- теориялық алған білімін,
дағдыларын іс жүзінде дұрыс
пайдалана білуі;
нормативтік-құқықтық
актілер
туралы
білімінің
болуы мен оның өзгерістеріне
ілесе
алуы,
нормативтік
құқықтық құжаттармен жұмыс
жасай білуі тиіс.
ТК 1.1
Пәннің шифры: EK 1107
Пән атауы: Еңбекті қорғау
Пререквизиттері: Постреквизиттері: Мақсаты:
еңбек құқығы
заңдылығының
негіздерін,
еңбекті
қорғау
бойынша
жалпы сұрақтарды, өндірісте
техникалық қауіпсіздік және
өрт қауіпсіздігін зерттеу және
меңгеру.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама: Еңбекті қорғау
құқығының негізгі ережелері.
Еңбек тәртібі және оны
нығайту
құқықытық
құралдары. Ұжымдық келісімшарт. Ұжымдық келісім-шарт.
Жұмыс уақыты және демалыс
уақыты. Жылсайынғы және

«Обществознание»
Содержание
дисциплины:
«Основы
антикоррупционной
культуры» является целостной
междисциплинарной
системой
знаний для всех специальностей и
направлений
подготовки
бакалавров.
Дисциплина
направлена на формирование
антикоррупционного
мировоззрения,
культуры
студентов.
Компетенции:
В результате изучения курса
обучающийся должен:
знать: - сущность коррупции и
причины её происхождения;
- действующее законодательство
в
области
противодействия
коррупции.
уметь: -реализовывать ценности
морального сознания и следовать
нравственным
нормам
в
повседневной практике;
совершенствования
антикоррупционной культуры;
-действия в ситуации конфликта
интересов.

module " social Studies»
The content of the discipline:
"Fundamentals
of
anticorruption culture" is a holistic
interdisciplinary
system
of
knowledge for all specialties and
areas of training of bachelors.
The discipline is aimed at the
formation of anti-corruption
worldview, culture of students.
Competences:
As a result of studying the
course, the student must:
know: - the essence of
corruption and the causes of its
origin;
current
anti-corruption
legislation.
be able to: - realize the values of
moral consciousness and follow
moral standards in everyday
practice;
- improvement of anti-corruption
culture;
- actions in a conflict of interest
situation.

КВ 1.1
Шифр дисциплины: OT 1107
Название дисциплины: Охрана
труда Пререквизиты: Постреквизиты: Цель изучения: изучение основ
трудового
законодательства,
общих вопросов по охране труда,
производственной санитарии, по
технике безопасности, пожарной
технике и пожарной безопасности
на производстве,
Краткое содержание основных
разделов: Основные положения
законодательства по охране труда.
Трудовая дисциплина и правовые
средства
ее
укрепления.
Коллективный договор. Трудовой
договор. Рабочее время и время
отдыха,
ежегодные
и
дополнительные отпуска. Охрана

SK 1.1
Code of discipline: OT 1107
Name of discipline: labor
Protection Prerequisites: Post-requisites: The purpose of the study: the
study of the basics of labor
legislation, General issues of
labor protection, industrial
sanitation, safety, fire
engineering and fire safety in the
workplace,
Summary of the main sections:
the Main provisions of the
legislation on labor protection.
Labor discipline and legal means
of its strengthening. Collective
agreement. Employment
contract. Working and rest time,

қосымша демалыс күндері.
Әйелдердің еңбегін қорғау.
Жастардың еңбегін қорғау.
Еңбектік даулар және оларды
қарастыру тәртібі.
Күтілетін нәтиже: еңбекті
қорғау әдістерді біледі.
Құзыреті: өндірісте өртті
сөндіру техниканың және өрт
қаіпсіздігінің негіздерін біледі,
қолданыстағы нормативтерді,
ережелерді, нұсқаулықтарды,
стандарттарды біледі және
техникалық
қауіпсіздіктің
талаптарын орындайды.
ТК 1.1
Пәннің шифры: ETD 1107
Пән атауы: Экология және
тұрақты даму
Пререквизиттер: Постреквизиттер: Мақсаты: барлық мамандық
бойынша
студенттерге
қоршаған
ортаға
деген
жауапкершілікті
қалыптастыру.
Негізгі
биосфера
компоненттерін
және оның заңдылықтарын
білу,
адам
іс-әрекеттері
бойынша қоршаған ортаға
тигізетін әсерлері табиғатты
пайдаланудағы қоғам мен
табиғаттың
өзара
байланыстарын анықтау.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Ағзалар
экологиясы.
Қоршаған орта туралы түсінік.
Экологиялық
факторлар.
Популяция
экологиясы.
Қауымдастық
экологиясы.
Биосфера.
Биосфера
эволюциясы. Тұрақты даму
бойынша
халықаралық
қауымдастық. Тұрақты дамуда
табиғат ресурстарын ұтымды
пайдалану.
Биосферада
антропогендік
факторлар
бойынша
экологиялық
тұрақсыздықтардың
пайда
болуы. Тұрақты даму және
қазіргі
әлеуметтік-

труда женщин. Охрана труда
молодежи. Трудовые споры и
порядок их рассмотрения
Ожидаемые результаты: знание
методов охраны труда.
Компетенции: знаний основ
пожарной техники и пожарной
безопасности на производстве,
знают действующие нормотивы,
правила, инструкции, ГОСТы и
соблюдают требования техники
безопасности.

КВ 1.1
Шифр дисциплины: EUR 1107
Название дисциплины: Экология
и устойчивое развитие
Пререквизиты: Постреквизиты: Цель изучения: экологизация
сознания
студентов
всех
специальностей и воспитании
чувства
ответственности
за
окружающую природу. Знание
основных
закономерностей
взаимодействия
компонентов
биосферы
и
последствий
вмешательства
хозяйственной
деятельности человека, особенно в
условиях
интенсификации
природопользования, необходимо
для решения практических задач в
плоскости
взаимоотношений
общества и биосферы в целом.
Краткое содержание основных
разделов:
Экология особи. Понятие о среде
обитания.
Экологические
факторы. Экология популяций.
Экология
сообществ.Биосфера.
Эволюция
биосферы.Международное
сотрудничество
по
вопросам
устойчивого развития. Природные
ресурсы
и
рациональное
природопользование как один из
аспектов устойчивого развития.
Антропогенные
факторы
возникновения неустойчивочти в
биосфере.
Социально-

annual and additional holidays.
Protection of women. Protection
of youth labor. Labour disputes
and the procedure for their
consideration
Expected results: knowledge of
methods of labor protection.
Competence: knowledge of the
basics of fire engineering and
fire safety in the workplace,
know the current regulations,
rules, instructions, state
Standards and comply with
safety requirements.
SK 1.1
Code of discipline: EUR 1107
Course name: Ecology and
sustainable development
Prerequisites: Post-requisites: The purpose of the study:
greening the consciousness of
students of all specialties and
education of a sense of
responsibility for the
environment. Knowledge of the
basic laws of interaction
between the components of the
biosphere and the consequences
of human intervention,
especially in the conditions of
intensification of environmental
management, is necessary to
solve practical problems in the
plane of the relationship of
society and the biosphere as a
whole.
Summary of main sections:
Ecology of the individual. The
concept of habitat.
Environmental factor. Ecology
of populations.
Ecology of
communities.Biosphere.
Biosphere
evolution.International
cooperation on sustainable
development. Natural resources

экологиялық мәселелер. ҚР
тұрақты
дамуда
және
табиғатты қорғаудағы өзекті
экологиялық
мәселелерді
шешу жолдары. ҚР тұрақты
дамуды қамтамасыз ету. ҚР
тұрақты
дамудың
концепциясы.
Күтілетін
нәтиже:
қоршаған
орта
бойынша
студенттердің
көзқарастары
қалыптасады.
Құзыреті: қоршаған ортаның
заңдылықтары,
олардың
өзгерістерін және мамандық
саласында экологиялық және
әлеуметтік мәселелерді талдай
білу.

экологические
проблемы
современности
и
устойчивое
развитие. Охрана природы и
устойчивое развитие. Актуальные
экологические
проблемы
устойчивого
развития
РК.
Обеспечение
устойчивого
развития
в
РК.
Концепция
Устойчивого развития РК.
Ожидаемые результаты: имеет
представление об окружающей
природной среде и изменениях в
ней;
Компетенции:
знает
о
закономерностях экологии среды,
причинно-следственных
последствиях изменения в ее
структуре;
умеет решать экологические и
социальные задачи в сфере
профессиональной деятельности.

and environmental management
as an aspect of sustainable
development.
Anthropogenic factors of
emergence neustoichivosti in the
biosphere. Social and
environmental problems of our
time and sustainable
development. Nature protection
and sustainable development.
Actual environmental problems
of sustainable development of
Kazakhstan. Ensuring
sustainable development in
Kazakhstan. The concept of
Sustainable development of
Kazakhstan.
Expected results: has an
understanding of the
environment and changes in it;
Competence: knows about the
laws of environmental ecology,
the causal consequences of
changes in its structure;

ТК 2.1
Пәннің шифры: ET 1209
Пән атауы: Экономика
тарихы
Пререквизиттері : Постреквизиттері:
Макроэкономика.
Мақсаты: дамудың әр түрлі
тарихи кезеңдеріндегі елдер
экономикасының
даму
ерекшеліктері жайлы мәлімет
беру,
сонымен
бірге
индустриалды
және
постиндустриалды
тарихи
даму
кезендердін
казіргі
экономикаға маңыздылығын
анықтау.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Экономика
тарихын
зерделеу
білікті
мамандарды
дайындауда
айрықша маңызды мәнге ие.
Аталған
ғылым
адамзат

КВ 2.1
Шифр дисциплины: EI 1209
Название дисциплины:
Экономическая история
Пререквизиты:Постреквизиты:
Макроэкономика.
Цель изучения: дать студентам
представление об особенностях
развития экономики стран на
различных исторических этапах
развития,
а также выявить
значимость
для
современной
экономики исторических этапов
индустриального
и
постиндустриального развития.
Краткое содержание основных
разделов: История экономики в
структуре
современного
экономического знания занимает
особое место. Это связано со
спецификой
проблематики
данного
курса
анализом

he is able to solve environmental
and social problems in the field
of professional activity.
SK 2.1
Code of discipline: EI 1209
Course name: Economic history
Prerequisites:Post-Requisites:
Macroeconomics.
The purpose of the study: to give
students an idea of the features
of the development of the
economy of countries at
different historical stages of
development, as well as to
identify the significance for the
modern economy of the
historical stages of industrial and
post-industrial development.
Summary of the main sections:
the History of the economy in
the
structure
of
modern
economic knowledge occupies a
special place. This is due to the
specifics of the problems of this
course - the analysis of the

тарихында
қалыптасқан
экономикалық идеялар және
концепциялардың
тұтас
спектрын
қамтиды,
экономикалық
теорияның
шаруашылық
тәжірибемен
байланысын
көруге,
экономикалық
саясаттың
ұсынылған нұсқасына сыни
және зерделенген көзқараспен
қарауға мүмкіндік береді,
саяси
–
экономикалық
шешімдердің мүмкін болатын
салдарын
есептеуге
және
тиімді
экономикалық
стратегия
мен тактиканы
таңдауға үйретеді.
Күтілетін
нәтиже:
білімгерлердің
елдердің
экономикасының
тарихы
бойынша алған білімдері,
шеберліктері және дағдылары,
сонымен
бірге
солардың
негізінде
қалыптасқан
құзіреттіліктері.
Құзыреті: экономика даму
кезендерін білуі тиіс;
экономикалық ойлау
қабілетіне дағдылану тиіс.
ТК 2.1
Пәннің шифры: KEM 1209
Пән
атауы:
Қазіргі
экономикалық мектептер
Пререквизиттері: Постреквизиттері:
Макроэкономика
Мақсаты:
Қазіргі
экономикалық мектептердің
экономикалық және құқықты
ілімдер жүйесі туралы білім
беру
Күтілетін
нәтиже:
аналитиликалық
және
сараптамалық
жұмыстарды
іске асыруда экономикалық,
әлеуметтік
және
гуманитарлық
ғылымдар
саласындағы
білімдерді
пайдалана білу, мемлекет
және қоғамның
құқықтық,
экономикалық,
саяси,
әлеуметті
мәдени
даму

возникновения, становления и
развития экономических идей в их
историко-пространственном
аспекте.
Таким
образом,
предметом истории экономики
является
процесс
системного
развития экономических теорий на
различных ступенях исторической
эволюции общества. Ожидаемые
результаты:
В
качестве
образовательных
результатов
выступают
полученные
слушателями знания, умения и
навыки по истории экономики
стран, а также сформированные на
их базе компетентности.
Компетенции: студент должен
знать основные этапы развития
экономики; иметь экономическое
мышление.

emergence,
formation
and
development of economic ideas
in their historical and spatial
aspect. Thus, the subject of the
history of Economics is the
process of system development
of economic theories at various
stages of historical evolution of
society. Expected results: the
educational results are the
students ' knowledge, skills and
abilities in the history of the
economy of the countries, as
well as formed on the basis of
their competence.
Competencies: the student must
know the main stages of
economic development; have
economic thinking.

КВ 2.1
Шифр дисциплины: SESh 1209
Название
дисциплины:
Современные
экономические
школы
Пререквизиты: Постреквизиты:
Макроэкономика
Цель изучения: сформировать
целостное представление
о
современной
системе
экономических
взглядов и
концепций
Ожидаемые
результаты:
приобретение
четко
сформированной
системы
взглядов о состоянии , тенденциях
и
противоречиях
развития
современной
экономической
науки,
умение анализировать и
объяснять
социальноэкономические процессы на микро
и макроэкономическом уровне,

SK 2.1
Code of discipline: SESh 1209
Course name: Modern economic
schools
Prerequisites: Post-Requisites:
Macroeconomics
The purpose of the study: to
form a holistic view of the
modern system of economic
views and concepts
Expected results: the acquisition
of a well-formed system of
views on the state , trends and
contradictions
of
the
development
of
modern
economic science, the ability to
analyze and explain the socioeconomic processes at the micro
and macroeconomic level, based
on modern scientific ideas, an
adequate assessment of the role
of economic discoveries in

факторлардын талдау және
түсіндіре білу, ұйымдастырубасқару қызметтерін
іске
асырумен
байланысты
мақсаттарды шешу.
Құзіреті:
Қазіргі
экономикалық
мәселелерді
шешуде
пайдаланылатын
экономикалық мектептердің
негізгі бағыттарын түсінеді
ТК 2.2
Пәннің шифры КМ 1211
Пән
атауы:
Қаржылық
математика
Пререквизиттері:
Экономикадағы математика
Постреквизиттері:
Макроэкономика
Мақсаты:
экономикалық
талдауда
математикалық
әдістерді қолдануды үйрету,
микро
және
макроэкономикалық
процестерді болжау, нақты
математикалық модельдерді
жасауды үйрету.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
жай
және
күрделі пайыздық ставканы
есептеудегі көбейтілген сома.
Номиналды, периодты, тиімді
ставкалар.
Нақты пайызды
анықтауда инфляция есебі.
Конверсионды операциялар.
Қаржылық ағымдар. Күрделі
пайыздар. Баламалы төлем
сомасын анықтау. Жылдық
рента. Рентаның қазіргі құны.
Күтілетін
нәтиже:
шығармашылық
ойды
қалыптастыру;
ақпаратты
жүйелеуді білу; қаржылық
есептілік дағыларын меңгеру.
Құзыреті:
математикалық
қатынастарды есептей алу,
алынған мәліметтерді талдау,
қайта жаңалау, қаржылық
модель жасай алу.

исходя из современных научных
представлений адекватная оценка
роли экономических открытий в
бизнесе,
экономике
и
глобализации.
Компетенции:
понимать
основные
направления
и
проблемы
современных
экономических
школ,
знать
тенденции
развития
экономической науки на рубеже
веков
КВ 2.2
Шифр дисциплины FM 1211
Название
дисциплины:
Финансовая математика
Пререквизиты: Математика в
экономике
Постреквизиты:
Макроэкономика
Цель
изучения:
реализация
методов математики в практике
экономического
анализа;
прогнозирования
микрои
макроэкономических процессов;
уметь строить математические
модели реальных процессов и
явлений.
Краткое содержание основных
разделов: Расчет
наращенной
суммы
при начислении
простых процентов и по сложным
процентным
ставкам.
Номинальная,
периодическая,
эффективная
ставки.
Учет
инфляции
при
определении
реального
процента.
Конверсионные
операции:
Определение суммы заменяющего
платежа. Финансовые потоки.
Сложные проценты. Определение
суммы заменяющего платежа.
Консолидация
платежей.
Современная стоимость ренты.
Ожидаемые
результаты:
вырабатывать
творческое
мышление;
способность
структурировать
данные
(ситуацию); получать навыки в
финансовых расчетах.
Компетенции:
- способность структурировать

business,
Economics
and
globalization.
Competencies: to understand the
main directions and problems of
modern economic schools, to
know the trends of economic
science at the turn of the century

SK 2.2
Code of discipline FM 1211
Course name: Financial
mathematics
Prerequisites: Mathematics in
Economics
Post-Requisites:
Macroeconomics
The purpose of the study: the
implementation of mathematical
methods in the practice of
economic analysis; prediction of
micro - and macroeconomic
processes; be able to build
mathematical models of real
processes and phenomena.
Summary of the main sections:
calculation of the accrued
amount in the calculation of
simple interest and complex
interest rates. Nominal, periodic,
effective rates. Accounting for
inflation in determining real
interest. Conversion operations:
Determine the amount of the
replacement payment. Financial
flow. Compound interest.
Determine the amount of the
replacement payment.
Consolidation of payments. The
present value of rent.
Expected results: develop
creative thinking; ability to
structure data (situation); gain
skills in financial calculations.
Competences:
- ability to structure data
(situation), isolate mathematical
relations;
- create a financial model of the

ТК 2.2
Пәннің шифры: EMM 1211
Пән
атауы:
Экономикаматематикалық модельдеу
Пререквизиттері:
Экономикадағы математика
Постреквизиттері:
Макроэкономика
Мақсаты:
Экономикалық
есептердегі
математикалық
модель
ұғымымен, олардың құрылуы
және алынған нәтижесінің
талдауымен,
модельдеу
принциптері
мен
экономикалық
есептерді
шешудің
математикалық
әдістерімен таныстыру.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:
Модельдерді құру. Сызықты
программалау есептері.
Сызықты программалау
есептерін шешу әдістеріграфикалық, симплекстік, Мәдіс (жасанды базис әдісі).
Сызықты программалаудың
қосалқы есебі. Қосалқы
бағалардың оңтайлы
жоспарының экономикалық
қасиеттері. Транспорт есебі.
Тірек жоспарын анықтау
әдістері: солтүстік-батыс
бұрышы әдісі, ең кіші
элементтер әдісі,
Экономикалық есептерді
динамикалық программалау
әдістерімен шешу.
Күтілетін нәтиже:
Экономикада қолданылатын
экономикалық-математикалық
әдістер мен модельдерді білу;
экономикалық математикалық
модельдерді құру мен
талдаудың қазіргі әдістерін

данные (ситуацию), вычленять
математические отношения;
- создавать финансовую модель
ситуации,
анализировать
и
преобразовывать
ее,
интерпретировать
полученные
результаты.
КВ 2.2
Шифр дисциплины: EMM 1211
Название
дисциплины:
Экономико-математическое
моделирование
Пререквизиты: Математика в
экономике
Постреквизиты:
Макроэкономика
Цель
изучения:
усвоение
студентами теоретических знаний
и приобретение элементарных
практических
навыков
по
формулированию
экономикоматематических
моделей,
их
анализу и использованию для
принятия
управленческих
решений.
Краткое содержание основных
разделов: Модели их построения,
сущность
экономикоматематических методов, задачи
линейного
программирования,
теория
двойственности
в
линейном
программировании,
транспортная задача, дискретное
программирование,
нелинейное
программирование,
методы
экспертных
оценок,
сетевые
методы.
Ожидаемые
результаты:
студент
должен
уметь
использовать
математические
понятия, форрмулы, теоремы на
практике; ставить математические
задачи; применять для решения
задач численные
методы с
использованием
современных
ЭВМ.
Компетенции:
должны знать:

Основные понятия ЭММ и
область ее применения;

построение
экономикоматематических моделей;

situation, analyze and transform
it, interpret the results.

SK 2.2
Code of discipline: EMM 1211
Course name: Economic and
mathematical modeling
Prerequisites: Mathematics in
Economics
Post-Requisites:
Macroeconomics
The purpose of the study: the
assimilation of theoretical
knowledge and the acquisition of
basic practical skills in the
formulation of economic and
mathematical models, their
analysis and use for management
decisions.
Summary of the main sections:
Models of their construction, the
essence of economic and
mathematical methods, linear
programming problems, the
theory of duality in linear
programming, transport
problem, discrete programming,
nonlinear programming, expert
evaluation methods, network
methods.
Expected results: student should
be able to use mathematical
concepts, formula theorem in
practice; to put mathematical
problems; apply for solving
problems of numerical methods
using modern computers.
Competences:
need to know:
and its scope;
mathematical models;
s of a system
of econometric equations, the
criterion of their identificirebuli,
the method of estimation of the

экономикалық процестердің
ерекшеліктерін есепке ала
отырып қолданы білу.
Экономикалық есептерді
шешуде математикалық
әдістерді қолдана білу
дағдысының болуы.
Құзіреті:
ЭММ негізгі түсініктері және
оларды пайдалану саласы;
ЭММ құру; ЭММ есептерді
шығару; ЭММ моделдерді
құру.
ТК 2.2
Пәннің шифры: YTMS 1211
Пән атауы: Ықтималдықтар
теориясы және математикалық
статистика Пререквизиттері:
Экономикадағы математика
Постреквизиттері:
Макроэкономика
Мақсаты:
Экономикалық
есептердегі
математикалық
модель
ұғымымен, олардың құрылуы
және алынған нәтижесінің
талдауымен,
модельдеу
принциптері
мен
экономикалық
есептерді
шешудің
математикалық
әдістерімен таныстыру.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:
Модельдерді құру. Сызықты
программалау
есептері.
Сызықты
программалау
есептерін
шешу
әдістеріграфикалық, симплекстік, Мәдіс (жасанды базис әдісі).
Сызықты
программалаудың
қосалқы
есебі.
Қосалқы
бағалардың
оңтайлы
жоспарының
экономикалық
қасиеттері. Транспорт есебі.
Тірек
жоспарын
анықтау
әдістері:
солтүстік-батыс
бұрышы
әдісі,
ең
кіші
элементтер
әдісі,
Экономикалық
есептерді
динамикалық программалау
әдістерімен шешу.
Күтілетін нәтиже:


методы решений задач ЭММ; parameters;

основные понятия систем
эконометрических
уравнений,
критерий
их
индентифицируемости,
метод
оценки параметров;

КВ 2.2
Шифр дисциплины: TVMS 1211
Название дисциплины: Теория
вероятностей и математическая
статистика
Пререквизиты:
Математика в экономике
Постреквизиты:
Макроэкономика
Цель
изучения:
усвоение
студентами теоретических знаний
и приобретение элементарных
практических
навыков
по
формулированию
экономикоматематических
моделей,
их
анализу и использованию для
принятия
управленческих
решений.
Краткое содержание основных
разделов: Модели их построения,
сущность
экономикоматематических методов, задачи
линейного
программирования,
теория
двойственности
в
линейном
программировании,
транспортная задача, дискретное
программирование,
нелинейное
программирование,
методы
экспертных
оценок,
сетевые
методы.
Ожидаемые
результаты:
студент
должен
уметь
использовать
математические
понятия, форрмулы, теоремы на
практике; ставить математические
задачи; применять для решения
задач численные
методы с
использованием
современных
ЭВМ.
Компетенции:

SK 2.2
Code of discipline: TVMS 1211
Course
name:
probability
Theory
and
mathematical
statistics
Prerequisites:
Mathematics in Economics
Post-Requisites:
Macroeconomics
The purpose of the study: the
assimilation
of
theoretical
knowledge and the acquisition of
basic practical skills in the
formulation of economic and
mathematical models, their
analysis and use for management
decisions.
Summary of the main sections:
Models of their construction, the
essence of economic and
mathematical methods, linear
programming problems, the
theory of duality in linear
programming,
transport
problem, discrete programming,
nonlinear programming, expert
evaluation methods, network
methods.
Expected results: student should
be able to use mathematical
concepts, formula theorem in
practice; to put mathematical
problems; apply for solving
problems of numerical methods
using modern computers.
Competences:
need to know:
and its scope;

Экономикада қолданылатын
экономикалық-математикалық
әдістер мен модельдерді білу;
экономикалық математикалық
модельдерді
құру
мен
талдаудың қазіргі әдістерін
экономикалық процестердің
ерекшеліктерін есепке ала
отырып
қолданы
білу.
Экономикалық
есептерді
шешуде
математикалық
әдістерді
қолдана
білу
дағдысының болуы.
Құзіреті:
ЭММ негізгі түсініктері және
оларды пайдалану саласы;
ЭММ құру; ЭММ есептерді
шығару; ЭММ моделдерді
құру.
ТК 2.3
Пәннің шифры: IKKZh 2212
Пән атауы: Іс-қағаздармен
кәсіби жұмыс
Пререквизиттері : Казақ
(орыс) тілі, экономикалық
теория
Постреквизиттер:
Кәсіпкерлік
Мақсаты: Іскерлік қарымқатынастың
негізі
мен
ұйымның ресми және бей
ресми
құжаттық
қызмет
көрсетуімен таныстыру.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
елімізде
құжаттаманың
қалыптасуы
мен
тарихын
оқытады,
ұйымның
жұмысшылар
еңбегінің негіздерін, ұйым
қағидалары мен құжаттық
процесстің автоматизациясын,
ұйымның документалды және
документалдық емес үрдістері
туралы оқытады.
Күтілетін
нәтиже:
Экономикалық жүйе деген
түсінікті анықтаудың негізгі
амалдарын
білу;
экономикалық
жүйелердің
даму ерекшеліктерін меңгеру.
Құзыреті:
Мемлекеттік
құжаттардың
үлгілерін

должны знать:

Основные понятия ЭММ и
область ее применения;

построение
экономикоматематических моделей;

методы решений задач ЭММ;

основные понятия систем
эконометрических
уравнений,
критерий
их
индентифицируемости,
метод
оценки параметров;

mathematical models;

КВ 2.3
Шифр дисциплины: PD 2212
Название дисциплины:
Профессиональное
делопроизводство
Пререквизиты:
Казахский
(русский) язык, экономическая
теория
Постреквизиты:
Предпринимательство
Цель изучения:
ознакомить с
документальным
и
бездокументальным
обслуживанием
организации,
основами делового общения.
Краткое содержание основных
разделов:
Изучение
истории
развития и становления в нашей
стране служб документации, основ
организации труда работников
этих подразделений, принципы
организации,
механизации
и
автоматизации
различных
документальных
процессов,
знакомит с документальным и
бездокументальным
обслуживанием
организации,
основами делового общения.
Ожидаемые результаты: Знать
нормативно-методическую
базу
делопроизводства,
организационно-правовые
документы, правила оформления

SK 2.3
Code of discipline: PD 2212
Name of the course: Professional
clerical
Prerequisites: Kazakh (Russian)
language, economic theory
Post-Requisites:
Entrepreneurship
The purpose of the study: to
familiarize
with
the
documentary and documentary
service of the organization, the
basics
of
business
communication.
Summary of the main sections:
the Study of the history of
development and formation of
documentation services in our
country, the basics of the
organization
of
labor
of
employees of these units, the
principles
of
organization,
mechanization and automation
of
various
documentary
processes,
introduces
the
documentary and documentary
service of the organization, the
basics
of
business
communication.
Expected results: to Know the
normative-methodical base of
office work, organizational and
legal documents, rules of

of econometric equations, the
criterion of their identificirebuli,
the method of estimation of the
parameters;

құрастыра алады, жеке іспарақтармен жұмыс жасай
алады, кіріс, шығыс және ішкі
құжаттамаларды тіркеп, оны
өңдей алуға қабілетті.

ТК 2.3
Пәннің шифры: AShT 2212
Пән атауы: Академиялық
шет тілі
Пререквизиттері : Шет тілі
Постреквизиттер:
Кәсіпкерлік
Мақсаты: Іскерлік қарымқатынастың
негізі
мен
ұйымның ресми және бей
ресми
құжаттық
қызмет
көрсетуімен таныстыру.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
әлеуметтікэкономикалық
жүйелерді
салыстырудың параметрлері;
экономикалық
жүйелердің
даму
реттілігін
талдау;
дамыған нарық жүйелерінің
ерекшелігі және оның әлемдік
шаруашылықта алатын орны;
дамыған
нарықтық
жүйелердің
типтері
және
оларды
салыстырмалы
зерттеу.
Күтілетін нәтиже: Түсінігі
қалыптасады:
Қоғамның
құндылығы ретінде білім
туралы;
Қоғамның
болмысы ретінді тіл туралы;
Шетел
тілінің
тілдік жүйесін жалпы тарихи

реквизитов
документов,
составление
и
оформление
служебных документов, правила
составления личных дел, работу с
обращениями
граждан,
документооборот в организации.
Компетенции: Умеет составлять
формуляры-образцы служебных
документов,
составлять
и
оформлять
организационнораспорядительные
документы,
формировать
личное
дело,
обрабатывать
регистрировать
входящие,
исходящие
и
внутренние
документопотоки,
составлять номенклатуру дел,
оформлять дела и передавать их в
архив.
КВ 2.3
Шифр дисциплины: AIYa 2212
Название дисциплины:
Академический иностранный язык
Пререквизиты:
Иностранный
язык
Постреквизиты:
Предпринимательство
Цель изучения:
ознакомить с
документальным
и
бездокументальным
обслуживанием
организации,
основами делового общения.
Краткое содержание основных
разделов: параметры сравнения
социально-экономических систем;
историческое
сопоставление
экономических
систем;
особенности развитых рыночных
систем и их место в мировом
хозяйстве;
типологизация
и
сравнительное
исследование
развитых рыночных систем.
Ожидаемые результаты: иметь
представление:
- об образовании как общей
человеческой
ценности;
- о языке как об особом
общественном
явлении;
о
языковой
системе
иностранного
языка
как
о
целостном
исторически
сложившемся
образовании;
знать:

registration of details of
documents, preparation and
execution of official documents,
rules of preparation of personal
files, work with citizens,
document management in the
organization.
Competence: Able to draw up
forms-samples of service
documents, to prepare and
execute organizational and
administrative documents, to
form a personal file, to process
the registration of incoming,
outgoing and internal document
flows, to make the nomenclature
of cases, to draw up cases and
transfer them to the archive.
SK 2.3
Code of discipline: AIYa 2212
Course name: Academic foreign
language
Prerequisites: Foreign language
Post-Requisites:
Entrepreneurship
The purpose of the study: to
familiarize with the
documentary and documentary
service of the organization, the
basics of business
communication.
Summary of the main sections:
parameters of comparison of
socio-economic systems;
historical comparison of
economic systems; features of
developed market systems and
their place in the world
economy; typology and
comparative study of developed
market systems.
Expected results: have an idea:
- education as a common human
value;
- language as a special social
phenomenon;
- on the language system of a
foreign language as an integral
historically established
education;
know:
- specifics of communication as

қалыптасқан білім туралы;
Іскерлік
қызметтің ерекше түрі ретінде
коммуникацияның
спецификасын билуі тиіс.
Құзыреті: коммуникативтітілдік
қызметтің
түрлері
(ауызша,
жазбаша
және
экстралинвистік
)
мен
тәсілдерін қолдана алады.

- специфику коммуникации как
особого
вида
деятельности;
Компетенции:
Умеет
пользоваться
различными
способами
и
формами
коммуникативноречевой
деятельности
(устными,
письменными
и
экстралингвистическими);

a special type of activity;
Competence: Able to use
different methods and forms of
communicative and speech
activity (oral, written and
extralinguistic);

ТК 2.4
Пәннің шифры:MSEM 2216
Пән атауы: Мемлекеттікжеке
серіктестіктің
экономикалық механизмдері
Пререквизиттері:
Экономикадағы математика
Постреквизиттері:
Макроэкономика
Мақсаты:
Экономикалық
есептердегі
математикалық
модель
ұғымымен, олардың құрылуы
және алынған нәтижесінің
талдауымен,
модельдеу
принциптері
мен
экономикалық
есептерді
шешудің
математикалық
әдістерімен таныстыру.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:
Модельдерді құру. Сызықты
программалау
есептері.
Сызықты
программалау
есептерін
шешу
әдістеріграфикалық, симплекстік, Мәдіс (жасанды базис әдісі).
Сызықты
программалаудың
қосалқы
есебі.
Қосалқы
бағалардың
оңтайлы
жоспарының
экономикалық
қасиеттері. Транспорт есебі.
Тірек
жоспарын
анықтау
әдістері:
солтүстік-батыс
бұрышы
әдісі,
ең
кіші
элементтер
әдісі,
Экономикалық
есептерді
динамикалық программалау
әдістерімен шешу.
Күтілетін нәтиже:
Экономикада қолданылатын

КВ 2.4
Шифр дисциплины: EMGShP
2216
Название
дисциплины:
Экономические
механизмы
государственно-частного
партнерства
Пререквизиты: Математика в
экономике
Постреквизиты:
Макроэкономика
Цель
изучения:
усвоение
студентами теоретических знаний
и приобретение элементарных
практических
навыков
по
формулированию
экономикоматематических
моделей,
их
анализу и использованию для
принятия
управленческих
решений.
Краткое содержание основных
разделов: Модели их построения,
сущность
экономикоматематических методов, задачи
линейного
программирования,
теория
двойственности
в
линейном
программировании,
транспортная задача, дискретное
программирование,
нелинейное
программирование,
методы
экспертных
оценок,
сетевые
методы.
Ожидаемые
результаты:
студент
должен
уметь
использовать
математические
понятия, форрмулы, теоремы на
практике; ставить математические
задачи; применять для решения
задач численные
методы с
использованием
современных
ЭВМ.

SK 2.4
Code of discipline: EMGShP
2216
Name of discipline: Economic
mechanisms of public-private
partnership
Prerequisites: Mathematics in
Economics
Post-Requisites:
Macroeconomics
The purpose of the study: the
assimilation of theoretical
knowledge and the acquisition of
basic practical skills in the
formulation of economic and
mathematical models, their
analysis and use for management
decisions.
Summary of the main sections:
Models of their construction, the
essence of economic and
mathematical methods, linear
programming problems, the
theory of duality in linear
programming, transport
problem, discrete programming,
nonlinear programming, expert
evaluation methods, network
methods.
Expected results: student should
be able to use mathematical
concepts, formula theorem in
practice; to put mathematical
problems; apply for solving
problems of numerical methods
using modern computers.
Competences:
need to know:
and its scope;

экономикалық-математикалық
әдістер мен модельдерді білу;
экономикалық математикалық
модельдерді
құру
мен
талдаудың қазіргі әдістерін
экономикалық процестердің
ерекшеліктерін есепке ала
отырып
қолданы
білу.
Экономикалық
есептерді
шешуде
математикалық
әдістерді
қолдана
білу
дағдысының болуы.
Құзіреті:
ЭММ негізгі түсініктері және
оларды пайдалану саласы;
ЭММ құру; ЭММ есептерді
шығару; ЭММ моделдерді
құру.
ТК 2.4
Пәннің шифры: ES2216
Пән атауы: Экономикалық
статистика
Пререквизиттері
:
Экономикалық теория
Постреквизиттері:
Кәсіпорын экономикасы
Мақсаты:
адами
потенциалды
сақтауға
әкелетін қоғам заңдылығың
білу және тану.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Тұрақты адамзаттық дамудың
парадигмасы.
Зияткерлік
экономика және өркениеттің
тұрақты
дамуы.
Экономикалық дамудың жаңа
ғылыми
парадигмасы.
Әлемдік экономикадағы жаңа
техникалық
құрылымның
қалыптасуы.
Күтілетін нәтиже: білім
беру нәтижелері, сондай-ақ
студенттер
зияткерлік
экономика
білімдері
мен
дағдыларын алынған, және
олардың құзыреті негізінде
қалыптасады.
Құзыреті: Студент білімге
негізделген
зияткерлік
экономиканың
дамуының
негізгі кезеңдерін білуі тиіс;

Компетенции:
должны знать:

Основные понятия ЭММ и
область ее применения;

построение
экономикоматематических моделей;

методы решений задач ЭММ;

основные понятия систем
эконометрических
уравнений,
критерий
их
индентифицируемости,
метод
оценки параметров;

mathematical models;

КВ 2.4
Шифр дисциплины: ES 2216
Название
дисциплины:
Экономическая статистика
Пререквизиты: Экономическая
теория
Постреквизиты:
Экономика
предприятия
Цель изучения: знание законов
материальной
природы
и
общества,
способствующих
сохранению
мощности
и
человеческого потенциала
Краткое содержание основных
разделов:
Парадигма устойчивого развития
человечества. Интеллектуальная
экономика и устойчивое развитие
цивилизации.
Новая
научная
парадигма об экономическом
развитии. Становление нового
технического уклада в мировой
экономике.
Ожидаемые
результаты:
В
качестве
образовательных
результатов
выступают
полученные слушателями знания,
умения
и
навыки
по
интеллектуальной экономике, а
также сформированные на их базе
компетентности.
Компетенции: студент должен
знать основные этапы развития
интеллектуальной
экономики;

SK 2.4
Code of discipline: ES 2216
Name of the course: Economic
statistics
Prerequisites: Economic theory
Post-requisites:
enterprise
Economics
The purpose of the study:
knowledge of the laws of
material nature and society,
contributing to the preservation
of power and human potential
Summary of main sections:
The paradigm of sustainable
development
of
mankind.
Intellectual
economy
and
sustainable development of
civilization. A new scientific
paradigm
on
economic
development. Formation of a
new technical structure in the
world economy.
Expected results: the educational
results are the students '
knowledge, skills and abilities in
the intellectual economy, as well
as formed on the basis of their
competence.
Competencies: the student must
know the main stages of
development of intellectual
economy;
have
economic
thinking.

of econometric equations, the
criterion of their identificirebuli,
the method of estimation of the
parameters;

экономикалық
тиіс.

ойлау

білуі иметь экономическое мышление.

ТК 2.5
Пәннің шифры: Kom 2217
Пәннің
атауы:
Институционалдық экономика
Пререквизиттер:
Макроэкономика
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
Студенттерді
қазіргі
институционалдық
теорияның
теориялық
құралдарымен,
тәжірибелік
қолданыстарымен таныстыру,
институционалдық экономика
туралы білімдерді меңгеру.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Институционалдық талдауға
кіріспе.
Институционализм
генезисі және концептуалдық
ерекшеліктері.
Институт
институционалдық талдаудың
негізгі
элементі
ретінде.
Трансакцииялар.
Трансакцииялық
шығындар
және
түрлері.
Меншік
құқығының
экономикалық
теориясы.
Келісім-шарттар
теориясы.
Мемлекеттің
институционалдық теориясы.
Институционалдық өзгерістер.
Қазақстан
экономикасының
институционалдық өзгерістері.
Күтілетін
нәтиже:
іс
жүзінде меншік құқықтары,
трансакциялық
шығындар,
институционалдық өзгерістер
теориясын қолдана білуі тиіс.
Құзіреті: Институционалдық
экономика және әлемдік қайта
өндіру үрдісін, және оның
бағаға әсерін жеткілікті танып
білу.

КВ 2.5
Шифр дисциплины: Kom 2217
Название
дисциплины:
Институциональная экономика
Пререквизиты: Макроэкономика
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель
изучения:
Знакомство
студентов
с
теоретическим
инструментарием, практическими
приложениями
современной
институциональной
теории,
овладение знаниями в области
институциональной экономики.
Краткое содержание разделов.
Введение в институциональный
анализ. Генезис и концептуальные
особенности институционализма.
Институт как основной элемент
институционального
анализа.
Трансакции.
Трансакционные
издержки
и
их
виды.
Экономическая
теория
прав
собственности.
Теории
контрактов. Институциональная
теория
государства.
Институциональные
изменения.
Институциональные
преобразования
казахстанской
экономики
Ожидаемые
результаты:
владение понятийным аппаратом
институциональной
экономической теории; умение
разбираться
в
сущности
экономических взаимодействий на
институциональном уровне;
Компетенции: студент должен
уметь
систематизировать
и
моделировать, определять влияние
факторов; навыки применения в
практической деятельности теории
прав
собственности,
трансакционных
издержек,
контрактов, институциональных
изменений.
ТК 2.5
КВ 2.5
Пәннің шифры: ES 2217
Шифр дисциплины: EP 2217
Пәннің
атауы: Название
дисциплины:

SK 2.5
Code of discipline: Kom 2217
Course
name:
Institutional
Economics
Prerequisites: Macroeconomics
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study:
Acquaintance of students with
theoretical
tools,
practical
applications
of
modern
institutional theory, knowledge
in the field of institutional
Economics.
Summary
of
sections.
Introduction to institutional
analysis. Genesis and conceptual
features of institutionalism. The
Institute as the main element of
institutional
analysis.
Transactions. Transaction costs
and their types. Economic theory
of property rights. Contract
theory. Institutional theory of the
state.
Institutional
change.
Institutional transformation of
Kazakhstan's economy
Expected results: knowledge of
the conceptual apparatus of
institutional economic theory;
ability to understand the essence
of economic interactions at the
institutional level;
Competencies: the student must
be able to systematize and
model, determine the impact of
factors; skills in the practical
application of the theory of
property rights, transaction
costs, contracts, institutional
change.

SK 2.5
Code of discipline: EP 2217
Course name: Economic policy

Экономикалық
саясат
Пререквизиттер:
Макроэкономика
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
Студенттерді
қазіргі
институционалдық
теорияның
теориялық
құралдарымен,
тәжірибелік
қолданыстарымен таныстыру,
институционалдық экономика
туралы білімдерді меңгеру.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Институционалдық талдауға
кіріспе.
Институционализм
генезисі және концептуалдық
ерекшеліктері.
Институт
институционалдық талдаудың
негізгі
элементі
ретінде.
Трансакцииялар.
Трансакцииялық
шығындар
және
түрлері.
Меншік
құқығының
экономикалық
теориясы.
Келісім-шарттар
теориясы.
Мемлекеттің
институционалдық теориясы.
Институционалдық өзгерістер.
Қазақстан
экономикасының
институционалдық өзгерістері.
Күтілетін
нәтиже:
іс
жүзінде меншік құқықтары,
трансакциялық
шығындар,
институционалдық өзгерістер
теориясын қолдана білуі тиіс.
Құзіреті: Институционалдық
экономика және әлемдік қайта
өндіру үрдісін, және оның
бағаға әсерін жеткілікті танып
білу.
ТК 2.6
Пәннің шифры: KHEKZh 2218
Пән
атауы:
Қазақстан
жаһандық
экономикада
Пререквизиттері:
экономикалық теория
Постреквизиттері:
кәсіпкерлік
Мақсаты: алған білімдерін

Экономическая политика
Пререквизиты: Макроэкономика
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель
изучения:
Знакомство
студентов
с
теоретическим
инструментарием, практическими
приложениями
современной
институциональной
теории,
овладение знаниями в области
институциональной экономики.
Краткое содержание разделов.
Введение в институциональный
анализ. Генезис и концептуальные
особенности институционализма.
Институт как основной элемент
институционального
анализа.
Трансакции.
Трансакционные
издержки
и
их
виды.
Экономическая
теория
прав
собственности.
Теории
контрактов. Институциональная
теория
государства.
Институциональные
изменения.
Институциональные
преобразования
казахстанской
экономики
Ожидаемые
результаты:
владение понятийным аппаратом
институциональной
экономической теории; умение
разбираться
в
сущности
экономических взаимодействий на
институциональном уровне;
Компетенции: студент должен
уметь
систематизировать
и
моделировать, определять влияние
факторов; навыки применения в
практической деятельности теории
прав
собственности,
трансакционных
издержек,
контрактов, институциональных
изменений.
КВ 2.6
Шифр дисциплины: KSMEO 2218
Название дисциплины: Казахстан
в глобальной экономике
Пререквизиты:
экономическая
теория
Постреквизиты:
Предпринимательство
Цель
изучения:
является

Prerequisites: Macroeconomics
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study:
Acquaintance of students with
theoretical
tools,
practical
applications
of
modern
institutional theory, knowledge
in the field of institutional
Economics.
Summary
of
sections.
Introduction to institutional
analysis. Genesis and conceptual
features of institutionalism. The
Institute as the main element of
institutional
analysis.
Transactions. Transaction costs
and their types. Economic theory
of property rights. Contract
theory. Institutional theory of the
state.
Institutional
change.
Institutional transformation of
Kazakhstan's economy
Expected results: knowledge of
the conceptual apparatus of
institutional economic theory;
ability to understand the essence
of economic interactions at the
institutional level;
Competencies: the student must
be able to systematize and
model, determine the impact of
factors; skills in the practical
application of the theory of
property rights, transaction
costs, contracts, institutional
change.

SK 2.6
Code of discipline: KSMEO
2218
Course name: Kazakhstan in the
global economy
Prerequisites: economic theory
Post-Requisites:
Entrepreneurship
The purpose of the study: is to

практикалық
іс
әрекетте
қолдану
мақсатта
қазіргі
әлемдік
экономиканың
дамуының проблемалары мен
тенденцияларын,
әлемдік
нарықта ҚР-сының орны мен
болашағын меңгеру.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:
Қазақстан және Дүниежүзілік
сауда ұйымы.
ҚР сыртқы сауда саясаты. ҚР
валюта
саясаты
және
валюталық
нарық.
ҚР
халықаралық
капитал
қозғалысы.
ҚР
миграция
саясаты. ҚР интеграциялық
үрдістер.
Қазақстанның
халықаралық экономикалық
ұйымдар
мен
одақтарға
қатысуы.
ҚР
еркін
экономикалық
аймақтар.Қазақстанда
бірлескен
кәсіпорындардың
дамуы.Қазақстанның сыртқы
экономикалық
байланыстарының
факторлары, тенденциялары
және даму проблемалары етуі.
Күтілетін нәтиже:
алған
білімді
Қазақстан
Республикасының
сыртқы
экономикалық
іс
әрекеті
жағдайларына
сәйкесті
қолдану
керек.
Әлемдік
экономиканың
дамуының
және
халықаралық
экономикалық қатынастардың
қазіргі таңда қалыптасқан
тенденцияларын білу қажет.
Әлемдік
шаруашылықтың
дамуының,
халықаралық
экономикалық
интеграцияның, Қазақстанның
экономикасында
шетел
инвестицияларының
және
трансұлттық
корпорациялардың қызметінің
динамикасын және негізгі
бағыттарын
айқындайтын
ақпараттарды иемдену керек.
Құзіреті:
Қазақстанның

овладение
студентами
теоретических
знаний
и
приобретение навыков анализа
проблем вхождения Казахстана в
международную экономику.
Краткое содержание основных
разделов: Казахстан и ВТО.
Внешнеторговая политика РК.
Валютная политика и валютный
рынок
РК.
Международное
перемещение капиталов в РК.
Миграционная
политика
РК.
Интеграционные группировки в
РК.
Участие Казахстана в
международных
организациях..
Свободные экономические зоны в
РК.
Развитие
совместных
предприятий
в
казахстане.
Деятельность ТНК в РК. Факторы,
тенденции и проблемы развития
внешнеэкономических
связей
Казахстана
Ожидаемые результаты:
понимать
—
сущность
теоретических и практических
проблем в области международной
торговли,
международного
движения капиталов и рабочей
силы, а также международных
валютных
и
финансовых
отношений;
знать - основные принципы
функционирования
и
закономерности
развития
международных
экономических
отношений; уметь - анализировать
и
оценивать
изменения,
происходящие
в
мировой
экономике,
перспективы
и
последствия
проводимой
правительством
РК
внешнеэкономической политики;
Компетенции:
Демонстрирует
базовые
знания
в
области
международных
экономических
отношении,
способность
применять знания на практике.

master the students of theoretical
knowledge and skills analysis of
the problems of Kazakhstan's
entry into the international
economy.
Summary of the main sections:
Kazakhstan and WTO. Foreign
trade policy of Kazakhstan.
Monetary policy and foreign
exchange market of Kazakhstan.
International
movement
of
capital in Kazakhstan. Migration
policy
of
Kazakhstan.
Integration
groups
in
Kazakhstan.
Participation of
Kazakhstan in international
organizations.. Free economic
zones
in
Kazakhstan.
Development of joint ventures in
Kazakhstan. TNCs in the
Republic
of
Kazakhstan.
Factors, trends and problems of
development
of
foreign
economic
relations
of
Kazakhstan
Expected result:
understand-the
essence
of
theoretical
and
practical
problems in the field of
international trade, international
movement of capital and labor,
as well as international monetary
and financial relations;
know-the basic principles of
functioning
and
laws
of
development of international
economic relations; be able to
analyze and evaluate the changes
taking place in the world
economy, the prospects and
consequences of the government
of
Kazakhstan's
foreign
economic policy;
Competencies:
Demonstrates
basic knowledge in the field of
international economic relations,
the ability to apply knowledge in
practice.

халықаралық
қатынастар
жүйесінің теориялық және
практикалық негізін игерген
ТК 2.6
Пәннің шифры: ShME 2218
Пән
атауы:
Әлемдік
экономикадағы елдер және
аймақтар
Пререквизиттері:
экономикалық теория
Постреквизиттері:
кәсіпкерлік
Мақсаты: алған білімдерін
практикалық
іс
әрекетте
қолдану
мақсатта
қазіргі
әлемдік
экономиканың
дамуының проблемалары мен
тенденцияларын,
әлемдік
нарықта ҚР-сының орны мен
болашағын меңгеру.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:
Қазақстан және Дүниежүзілік
сауда ұйымы.
ҚР сыртқы сауда саясаты. ҚР
валюта
саясаты
және
валюталық
нарық.
ҚР
халықаралық
капитал
қозғалысы.
ҚР
миграция
саясаты. ҚР интеграциялық
үрдістер.
Қазақстанның
халықаралық экономикалық
ұйымдар
мен
одақтарға
қатысуы.
ҚР
еркін
экономикалық
аймақтар.Қазақстанда
бірлескен
кәсіпорындардың
дамуы.Қазақстанның сыртқы
экономикалық
байланыстарының
факторлары, тенденциялары
және даму проблемалары етуі.
Күтілетін нәтиже:
алған
білімді
Қазақстан
Республикасының
сыртқы
экономикалық
іс
әрекеті
жағдайларына
сәйкесті
қолдану
керек.
Әлемдік
экономиканың
дамуының
және
халықаралық
экономикалық қатынастардың
қазіргі таңда қалыптасқан

КВ 2.6
Шифр дисциплины: EZS 2218
Название дисциплины: Страны и
регионы в мировой экономике
Пререквизиты:
экономическая
теория
Постреквизиты:
Предпринимательство
Цель
изучения:
является
овладение
студентами
теоретических
знаний
и
приобретение навыков анализа
проблем вхождения Казахстана в
международную экономику.
Краткое содержание основных
разделов: Казахстан и ВТО.
Внешнеторговая политика РК.
Валютная политика и валютный
рынок
РК.
Международное
перемещение капиталов в РК.
Миграционная
политика
РК.
Интеграционные группировки в
РК.
Участие Казахстана в
международных
организациях.
Свободные экономические зоны в
РК.
Развитие
совместных
предприятий
в
казахстане.
Деятельность ТНК в РК. Факторы,
тенденции и проблемы развития
внешнеэкономических
связей
Казахстана
Ожидаемые результаты:
понимать
—
сущность
теоретических и практических
проблем в области международной
торговли,
международного
движения капиталов и рабочей
силы, а также международных
валютных
и
финансовых
отношений;
знать - основные принципы
функционирования
и
закономерности
развития
международных
экономических
отношений; уметь - анализировать
и
оценивать
изменения,
происходящие
в
мировой
экономике,
перспективы
и
последствия
проводимой

SK 2.6
Code of discipline: EZS 2218
Course name: Countries and
regions in the world economy
Prerequisites: economic theory
Post-Requisites:
Entrepreneurship
The purpose of the study: is to
master the students of theoretical
knowledge and skills analysis of
the problems of Kazakhstan's
entry into the international
economy.
Summary of the main sections:
Kazakhstan and WTO. Foreign
trade policy of Kazakhstan.
Monetary policy and foreign
exchange market of Kazakhstan.
International
movement
of
capital in Kazakhstan. Migration
policy
of
Kazakhstan.
Integration
groups
in
Kazakhstan.
Participation of
Kazakhstan in international
organizations. Free economic
zones
in
Kazakhstan.
Development of joint ventures in
Kazakhstan. TNCs in the
Republic
of
Kazakhstan.
Factors, trends and problems of
development
of
foreign
economic
relations
of
Kazakhstan
Expected result:
understand-the
essence
of
theoretical
and
practical
problems in the field of
international trade, international
movement of capital and labor,
as well as international monetary
and financial relations;
know-the basic principles of
functioning
and
laws
of
development of international
economic relations; be able to
analyze and evaluate the changes
taking place in the world
economy, the prospects and
consequences of the government

тенденцияларын білу қажет.
Әлемдік
шаруашылықтың
дамуының,
халықаралық
экономикалық
интеграцияның, Қазақстанның
экономикасында
шетел
инвестицияларының
және
трансұлттық
корпорациялардың қызметінің
динамикасын және негізгі
бағыттарын
айқындайтын
ақпараттарды иемдену керек.
Құзіреті:
Қазақстанның
халықаралық
қатынастар
жүйесінің теориялық және
практикалық негізін игерген
ТК 2.7
Пәннің шифры: EE 3220
Пән атауы: 1С: Бухгалтерия
Пререквизиттері:
экономикалық теория
Постреквизиттері:
кәсіпкерлік
Мақсаты: алған білімдерін
практикалық
іс
әрекетте
қолдану
мақсатта
қазіргі
әлемдік
экономиканың
дамуының проблемалары мен
тенденцияларын,
әлемдік
нарықта ҚР-сының орны мен
болашағын меңгеру.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:
Қазақстан және Дүниежүзілік
сауда ұйымы.
ҚР сыртқы сауда саясаты. ҚР
валюта
саясаты
және
валюталық
нарық.
ҚР
халықаралық
капитал
қозғалысы.
ҚР
миграция
саясаты. ҚР интеграциялық
үрдістер.
Қазақстанның
халықаралық экономикалық
ұйымдар
мен
одақтарға
қатысуы.
ҚР
еркін
экономикалық
аймақтар.Қазақстанда
бірлескен
кәсіпорындардың
дамуы.Қазақстанның сыртқы
экономикалық
байланыстарының
факторлары, тенденциялары

правительством
РК
внешнеэкономической политики;
Компетенции:
Демонстрирует
базовые
знания
в
области
международных
экономических
отношении,
способность
применять знания на практике.

of
Kazakhstan's
foreign
economic policy;
Competencies:
Demonstrates
basic knowledge in the field of
international economic relations,
the ability to apply knowledge in
practice.

КВ 2.7
Шифр дисциплины: ET 3220
Название
дисциплины:
1С:
Бухгалтерия
Пререквизиты:
экономическая теория
Постреквизиты:
Предпринимательство
Цель
изучения:
является
овладение
студентами
теоретических
знаний
и
приобретение навыков анализа
проблем вхождения Казахстана в
международную экономику.
Краткое содержание основных
разделов: Казахстан и ВТО.
Внешнеторговая политика РК.
Валютная политика и валютный
рынок
РК.
Международное
перемещение капиталов в РК.
Миграционная
политика
РК.
Интеграционные группировки в
РК.
Участие Казахстана в
международных
организациях..
Свободные экономические зоны в
РК.
Развитие
совместных
предприятий
в
казахстане.
Деятельность ТНК в РК. Факторы,
тенденции и проблемы развития
внешнеэкономических
связей
Казахстана
Ожидаемые результаты:
понимать
—
сущность
теоретических и практических
проблем в области международной
торговли,
международного
движения капиталов и рабочей

SK 2.7
Code of discipline: ET 3220
Course name: 1C: Accounting
Prerequisites: economic theory
Post-Requisites:
Entrepreneurship
The purpose of the study: is to
master the students of theoretical
knowledge and skills analysis of
the problems of Kazakhstan's
entry into the international
economy.
Summary of the main sections:
Kazakhstan and WTO. Foreign
trade policy of Kazakhstan.
Monetary policy and foreign
exchange market of Kazakhstan.
International
movement
of
capital in Kazakhstan. Migration
policy
of
Kazakhstan.
Integration
groups
in
Kazakhstan.
Participation of
Kazakhstan in international
organizations.. Free economic
zones
in
Kazakhstan.
Development of joint ventures in
Kazakhstan. TNCs in the
Republic
of
Kazakhstan.
Factors, trends and problems of
development
of
foreign
economic
relations
of
Kazakhstan
Expected result:
understand-the
essence
of
theoretical
and
practical
problems in the field of

және даму проблемалары етуі.
Күтілетін нәтиже:
алған
білімді
Қазақстан
Республикасының
сыртқы
экономикалық
іс
әрекеті
жағдайларына
сәйкесті
қолдану
керек.
Әлемдік
экономиканың
дамуының
және
халықаралық
экономикалық қатынастардың
қазіргі таңда қалыптасқан
тенденцияларын білу қажет.
Әлемдік
шаруашылықтың
дамуының,
халықаралық
экономикалық
интеграцияның, Қазақстанның
экономикасында
шетел
инвестицияларының
және
трансұлттық
корпорациялардың қызметінің
динамикасын және негізгі
бағыттарын
айқындайтын
ақпараттарды иемдену керек.
Құзіреті:
Қазақстанның
халықаралық
қатынастар
жүйесінің теориялық және
практикалық негізін игерген
ТК 2.7
Пәннің шифры: ShKET 3220
Пәннің атауы: Шаруашылық
қызметті
экономикалық
талдау
Пререквизиттер:
Микроэкономика
Постреквизиттер:
Кәсіпкерлік
Мақсаты:
кәсіпорынның
қызметінің
экономикалық
талдаудың
практикалық
дағдалырын және теориялық
негіздерін меңгеру.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама: Капитал түсінігі.
Меншік
және
қарыз
капиталды
қалыптастыру
көздері, оны орналастырудың
негізгі бағыттары. Меншік
және қарыз капиталының
динамикасы мен құрылымын
талдау. Кредиторлық қарызды
талдау. Негізгі және айналым
капиталының динамикасы мен

силы, а также международных
валютных
и
финансовых
отношений;
знать - основные принципы
функционирования
и
закономерности
развития
международных
экономических
отношений; уметь - анализировать
и
оценивать
изменения,
происходящие
в
мировой
экономике,
перспективы
и
последствия
проводимой
правительством
РК
внешнеэкономической политики;
Компетенции:
Демонстрирует
базовые
знания
в
области
международных
экономических
отношении,
способность
применять знания на практике.

international trade, international
movement of capital and labor,
as well as international monetary
and financial relations;
know-the basic principles of
functioning
and
laws
of
development of international
economic relations; be able to
analyze and evaluate the changes
taking place in the world
economy, the prospects and
consequences of the government
of
Kazakhstan's
foreign
economic policy;
Competencies:
Demonstrates
basic knowledge in the field of
international economic relations,
the ability to apply knowledge in
practice.

КВ 2.7
Шифр дисциплины: EAHD 3220
Название дисциплины:
Экономический анализ
хозяйственной деятельности
Пререквизиты: Микроэкономика
Постреквизиты:
Предпринимательство
Цель изучения: В процессе
изучения
предмета
студенты
должны
научиться
глубоко
понимать
сущность
экономических
явлений
и
процессов, их взаимосвязь и
взаимозависимость, уметь
их
систематизировать
и
моделировать, определять влияние
факторов, оценивать достигнутые
результаты, выявлять резервы
повышения
эффективности
производства.
Краткое содержание разделов:
Понятие капитала. Источники
формирования собственного и
заемного капитала, основные

SK 2.7
Code of discipline: EAHD 3220
Course
name:
Economic
analysis of economic activity
Prerequisites: Microeconomics
Post-Requisites:
Entrepreneurship
The purpose of the study: in the
course of studying the subject,
students must learn to deeply
understand the essence of
economic
phenomena
and
processes, their relationship and
interdependence, to be able to
systematize and model them, to
determine the influence of
factors, to assess the results
achieved, to identify reserves for
improving production efficiency.
Summary of sections: the
Concept of capital. Sources of
equity
and
debt
capital
formation, the main directions of
its placement. Analysis of
dynamics and structure of equity

құрылымын талдау. Негізгі
қорлардың динамикасы мен
құрылымын
талдау.
Капиталды
қолданудың
тиімділігі мен интенсивтілігі
көрсеткіштері.
Оларды
есептеу әдістемесі. Меншік
капиталының табыстылығын
талдау. Шығындарды талдау.
Өнімнің
өзіндік
құнын
төмендетудің
резевтерінің
қайнар көздері және оларды
анықтау
әдістемесі.
Рентабельділік көрсеткіштері.
Инвестициялық
жобаларды
қаржыландыру
көздерін
талдау. Директ-костинг жүйесі
бойынша табысты талдау
әдістемесінің мәні.
Күтілетін нәтиже:
Курсты
бітірген
соң
студенттер:
экономикалық
талдау
әдістерін біледі;
экономикалық
көрсеткіштерді
есептеу
тәсілдерін біледі;
- кәсіпорынның экономикалық
көрсеткіштерін талдай алады.
Құзіреті:
талдаудың
нәтижесінде басшы ретінде
дұрыс шешім қабылдай білуі
тиіс.
ТК 2.8
Пәннің шифры SNE 3221
Пәннің атауы: Салааралық
нарық экономикасы
Пререквизиттер:
Микроэкономика
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
студенттерге
салалық нарықтарды талдау
шеңберінде
тапсырмаларды
орындауға
қажетті
білім,
дағды мен шеберліктерді беру.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Салалық
нарықтар
экономикасының
негізі. Нарық және сала.
Шоғырлану
және
бәсеке.

направления его размещения.
Анализ динамики и структуры
собственного и заемного капитала.
Анализ
кредиторской
задолженности. Анализ динамики
и
структуры
основного
и
оборотного капитала. Анализ
динамики и структуры основных
фондов.
Показатели
эффективности и интенсивности
использования
капитала.
Методика их расчета. Анализ
доходности
собственного
капитала.
Анализ
затрат.
Источники
и
методика
определения резервов снижения
себестоимости
продукции.
Показатели
рентабельности.
Анализ
источников
финансирования инвестиционных
проектов. Сущность методики
анализа прибыли по системе
директ-костинг.
Ожидаемые
результаты:
изучение теоретических основ и
приобретение
практических
навыков экономического анализа
деятельности предприятий.
Компетенции: студент должен
уметь анализировать принятия
решение.

and debt capital. Analysis of
accounts payable. Analysis of
the dynamics and structure of
fixed and working capital.
Analysis of the dynamics and
structure of fixed assets.
Indicators of efficiency and
intensity of capital use. Methods
of their calculation. Analysis of
return on equity. Cost analysis.
Sources and methods of
determining reserves to reduce
production costs. Profitability
index. Analysis of sources of
financing of investment projects.
The essence of the method of
profit analysis on the directcosting system.
Expected results: the study of
the theoretical foundations and
the acquisition of practical skills
of economic analysis
of
enterprises.
Competencies: the student must
be able to analyze decisionmaking.

КВ 2.8
Шифр дисциплины EOR 3221
Название
дисциплины:
Экономика отраслевых рынков
Пререквизиты: Микроэкономика
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель изучения: дать студентам
необходимые знания, умения и
навыки,
необходимые
для
выполнения различных видов
учебных заданий в рамках анализа
отраслевых рынков.
Краткое содержание разделов.
Основы ЭОР. Рынок и отрасль.
Концентрация и конкуренция.
Фирма на отраслевом рынке.
Отраслевые стратегии. Барьеры на
отраслевом рынке. Вертикальная

SK 2.8
Code of discipline EOR 3221
Course name: Economics of
industrial markets
Prerequisites: Microeconomics
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of study: to give
students
the
necessary
knowledge, skills and abilities
necessary to perform various
types of training tasks in the
analysis of industry markets.
Summary of sections. The
foundations of the ESM. Market
and industry. Concentration and
competition. Firm in the industry
market.
Sectoral
strategy.
Barriers in the industry market.

Салалық нарықтағы фирма.
Салалық
стратегиялар.
Салалық
нарықтағы
кедергілер.
Вертикалды
интеграция және вертикалды
шектеулер.
Олигополиялық
баға
белгілеу
теориясы.
Табиғи
монополия.
Ақпараттың
ассиметриясы
және оның нарықтарға әсері.
Күтілетін нәтиже: пәнді
оқу нәтижесінде студенттер
негізгі түсініктер мен курс
концепциясын білуі, алған
білімдерін әр түрлі нарықтық
құрылымдардың
шегінде
фирманың
мінез-құлқымен
байланысты теориялық және
тәжірибелік
мәселелерді
талдауға пайдалана білуі тиіс.
Құзіреті: антимонополиялық
және өнеркәсіптік саясаттарды
жүргізудің негізгі міндеттері
мен
әдістерін,
сондай-ақ
табиғи
монополияларды
реттеу әдістерін меңгеру.

интеграция
и
вертикальные
ограничения.
Теория
олигополистического
ценообразования . Естественная
монополия.
Рынки
дифференцированных продуктов.
Асимметрия информации и ее
влияние на рынки.
Ожидаемые
результаты:
в
результате изучения курса студент
должен знать основные понятия и
концепции
курса
и
уметь
применять полученные знания при
анализе
теоретических
и
практических проблем, связанных
с поведением фирмы в рамках
различных рыночных структур.
Компетенции:
владение
знаниями об основных задачах и
методах
проведения
антимонопольной
и
промышленной политик, а также
методах
регулирования
естественных монополий.

Vertical integration and vertical
restraints. The theory of
oligopolistic pricing . Natural
monopoly.
Differentiated
product markets.
Asymmetry of information and
its impact on markets.
Expected results: as a result of
studying the course, the student
must know the basic concepts
and concepts of the course and
be able to apply the knowledge
gained in the analysis of
theoretical
and
practical
problems associated with the
behavior of the firm within the
various market structures.
Competence: knowledge of the
main tasks and methods of
Antimonopoly and industrial
policies, as well as methods of
regulation
of
natural
monopolies.

ТК 2.8
Пәннің шифры TE 3221
Пәннің
атауы:
Туризм
экономикасы
Пререквизиттер: Кәсіпкерлік
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
студенттерге
салалық нарықтарды талдау
шеңберінде
тапсырмаларды
орындауға
қажетті
білім,
дағды мен шеберліктерді беру.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Салалық
нарықтар
экономикасының
негізі. Нарық және сала.
Шоғырлану
және
бәсеке.
Салалық нарықтағы фирма.
Салалық
стратегиялар.
Салалық
нарықтағы
кедергілер.
Вертикалды
интеграция және вертикалды
шектеулер.
Олигополиялық
баға
белгілеу
теориясы.

КВ 2.8
Шифр дисциплины ET 3221
Название
дисциплины:
Экономика туризма
Пререквизиты:
Предпринимательство
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель изучения: дать студентам
необходимые знания, умения и
навыки,
необходимые
для
выполнения различных видов
учебных заданий в рамках анализа
отраслевых рынков.
Краткое содержание разделов.
Основы ЭОР. Рынок и отрасль.
Концентрация и конкуренция.
Фирма на отраслевом рынке.
Отраслевые стратегии. Барьеры на
отраслевом рынке. Вертикальная
интеграция
и
вертикальные
ограничения.
Теория
олигополистического
ценообразования . Естественная
монополия.
Рынки

SK 2.8
The code of discipline, ET 3221
Course name: Economics of
tourism
Prerequisites: Entrepreneurship
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of study: to give
students
the
necessary
knowledge, skills and abilities
necessary to perform various
types of training tasks in the
analysis of industry markets.
Summary of sections. The
foundations of the ESM. Market
and industry. Concentration and
competition. Firm in the industry
market.
Sectoral
strategy.
Barriers in the industry market.
Vertical integration and vertical
restraints. The theory of
oligopolistic pricing . Natural
monopoly.
Differentiated
product markets.
Asymmetry of information and

Табиғи
монополия.
Ақпараттың
ассиметриясы
және оның нарықтарға әсері.
Күтілетін нәтиже: пәнді
оқу нәтижесінде студенттер
негізгі түсініктер мен курс
концепциясын білуі, алған
білімдерін әр түрлі нарықтық
құрылымдардың
шегінде
фирманың
мінез-құлқымен
байланысты теориялық және
тәжірибелік
мәселелерді
талдауға пайдалана білуі тиіс.
Құзіреті: антимонополиялық
және өнеркәсіптік саясаттарды
жүргізудің негізгі міндеттері
мен
әдістерін,
сондай-ақ
табиғи
монополияларды
реттеу әдістерін меңгеру.

дифференцированных продуктов.
Асимметрия информации и ее
влияние на рынки.
Ожидаемые
результаты:
в
результате изучения курса студент
должен знать основные понятия и
концепции
курса
и
уметь
применять полученные знания при
анализе
теоретических
и
практических проблем, связанных
с поведением фирмы в рамках
различных рыночных структур.
Компетенции:
владение
знаниями об основных задачах и
методах
проведения
антимонопольной
и
промышленной политик, а также
методах
регулирования
естественных монополий.

its impact on markets.
Expected results: as a result of
studying the course, the student
must know the basic concepts
and concepts of the course and
be able to apply the knowledge
gained in the analysis of
theoretical
and
practical
problems associated with the
behavior of the firm within the
various market structures.
Competence: knowledge of the
main tasks and methods of
Antimonopoly and industrial
policies, as well as methods of
regulation
of
natural
monopolies.

ТК 2.9
Пәннің шифры ASE 3222
Пәннің атауы: Әлеуметтік
сала экономикасы
Пререквизиттер:
Макроэкономика
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты: өндірістік сектор
саласындағы
оптималды
шығындар
негізінде
оң
нәтижелерді
қамтамасыз
ететін
объективті
экономикалық
заңдардың,
шарттардың
және
факторлардың
әрекеттерін
және көріністерін зерттеу.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Экономиканың
әлеуметтік
секторының
ұғымы.
Жұмыссыздық және оның
әлеуметтік-экономикалық
салдарлары.
Әлеуметтік
инфрақұрылым және, оның
нарықтық
экономика
жағдайындағы
дамуы.
Халықты
әлеуметтік
қамсыздандыру
және
әлеуметтік
сақтандырудың
ұйымдық-экономикалық

КВ 2.9
Шифр дисциплины ESS 3222
Название
дисциплины:
Экономика социальной сферы
Пререквизиты: Макроэкономика
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель изучения: изучение действия
и
проявления
в
отраслях
производственного
сектора
объективных
экономических
законов, условий и факторов,
обеспечивающих
достижение
наилучших
результатов
функционирования
при
оптимальных затратах.
Краткое содержание разделов:
Понятие социального сектора
экономики.
Безработица и ее
социально-экономические
последствия.
Социальная
инфраструктура
и
государственное
регулирование её развития в
условиях рыночной экономики.
Организационно-экономические
основы социального обеспечения
и
социального
страхования
населения. Реализация социальной
политики государства. Методы и
инструменты
государственного
регулирования социальной сферы.

SK 2.9
The code of discipline is ESS
3222
The name of the discipline:
Economics of social sector
Prerequisites: Macroeconomics
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study: the
study of the action and
manifestations in the sectors of
the manufacturing sector of
objective
economic
laws,
conditions and factors that
ensure the achievement of the
best results of functioning at
optimal cost.
Summary of sections: the
Concept of the social sector.
Unemployment and its socioeconomic consequences. Social
infrastructure
and
state
regulation of its development in
a
market
economy.
Organizational and economic
bases of social security and
social
insurance
of
the
population. Implementation of
social policy of the state.
Methods and tools of state
regulation of the social sphere.
Social aspects of management in

негіздері.
Мемлекеттің
әлеуметтік саясатын жүзеге
асыру. Әлеуметтік сфераны
мемлекеттік реттеудің әдістері
мен
құралдары.
ҚР-дағы
басқарудың
әлеуметтік
аспектілері.
Қазақстандық
экономика
жағдайындағы
экономиканың
әлеуметтік
құрылымы.
Күтілетін нәтиже:
Студенттер болып жатқан
өзгерістерді ескере отырып
еліміздің
әлеуметтікэкономикалық дамуына талдау
жасай білуі және дамудың
экономикалық
және
әлеуметтік
көрсеткіштерін
салыстыра білуі керек.
Құзіреті:
қалыптасқан
құқықтық,
экономикалық,
қаржылық, әкімшілік ортада
әлеуметтік сфераның қызмет
етуінің жаңа механизмі жайлы
жүйелі білімді меңгеру.

Социальные аспекты управления в
Республике
Казахстан.
Социальная структура экономики
в
условиях
казахстанской
экономики.
Ожидаемые результаты:
Студенты
должны
получить
навыки
анализа
социальноэкономического развития страны с
учетом происходящих изменений,
умения логически излагать свои
мысли, сравнивать экономические
и
социальные
показатели
развития.
Компетенции:
владение
систематическими знаниями о
новом
механизме
функционирования
социальной
сферы в сложившейся правовой
экономической,
финансовой,
административной среде.

the Republic of Kazakhstan.
The social structure of the
economy
in
Kazakhstan's
economy.
Expected result:
Students should acquire the
skills to analyze the socioeconomic development of the
country taking into account the
changes taking place, the ability
to logically Express their
thoughts, compare economic and
social indicators of development.
Competence: possession of
systematic knowledge about the
new mechanism of functioning
of the social sphere in the
current
legal,
economic,
financial,
administrative
environment.

ТК 2.9
Пәннің шифры: TE 3222
Пән
атауы:
Транспорт
экономикасы
Пререквизиттері: Кәсіпорын
экономикасы
Постреквизиттері:
өндірістік
іс-тәжірибе,
дипломдық жұмысты жазу
Мақсаты: білімгерлерде ел
экономикасы
үшін
және
тасымалдау
қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін көлік
жайлы
кешенді
түсінік,
жүйелілік
жайлы,
қазіргі
қоғамдағы мағынасы және
ролі
жайлы
көзқарас
қамтамасыз
ететін
көлік
жайлы білім қалыптастыру
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
ұлттық
экономика
жүйесіндегі
көліктік
сала,
көліктік
кәсіпорын
шаруашылық
субъект
ретінде,
көліктік
қызмет сапасы,
көліктік

КВ 2.9
Шифр дисциплины: ET 3222
Название
дисциплины:
Экономика транспорта
Пререквизиты:
Экономика
предприятия
Постреквизиты:
производственная
практика,
написание дипломной работы
Цель изучения: формирование у
студентов
транспортного
мировоззрения и знаний,
обеспечивающих
комплексное
представление
о
транспорте,
системности,
значении
и
роли
его
в
современном обществе,
для
экономики страны и
удовлетворения потребителей в
перевозках. Краткое содержание
основных разделов: транспортная
отрасль в системе национальной
экономики,
транспортное
предприятие как хозяйствующий
субъект,
качество
услуг
транспорта, основные средства

SK 2.9
Code of discipline: ET 3222
Course name: Economics of
transport
Prerequisites: Economics of
enterprise
Post-requisites:
practical
training, writing a thesis
The purpose of the study: the
formation of students ' transport
worldview and knowledge,
providing a comprehensive view
of the transport system,
its importance and role in
modern society, for the economy
of the country and
customer
satisfaction
in
transportation. Summary of the
main sections: transport industry
in the national economy,
transport company as an
economic entity, the quality of
transport services, fixed assets of
transport companies, intangible
assets of transport companies,
working capital of transport

кәсіпорындардың
негізгі
құралдары,
көліктік
кәсіпорындардың материалды
емес
активтері,
көліктік
кәсіпорындардың
айналым
құралдары,
көліктік
кәсіпорынның
еңбек
ресурстары,
көліктік
қызметтерге баға белгілеу
ерекшеліктері,
көлік кәсіпорынының пайдасы
мен рентабельділігі, көлік
кәсіпорнының
қаржылық
жағдайы
Күтілетін нәтиже:
Білу керек: халыққа көліктік
қызмет көрсетудің объективті
қажеттілігін
және
көлік
компоненттері жайлы түсінік
қалыптастыру.
көліктік процесстер, көліктік
жүйелер және елдің көліктік
кешенінің қызмет етуі мен
қалыптасуының
негізгі
принциптерін меңгеру.
Құзіреті:
көлік
экономикасының
негізгі
құндылығын
білу
қазіргі
қоғамдағы
көлік
ерекшеліктері,
оның
экономикада
қалыптасуындағы ролі жайлы
көзқарас қалыптастырады.
ТК 2.10
Пәннің шифры OSE 3223
Пәннің атауы: Өндірістік
сала экономикасы
Пререквизиттер: Кәсіпорын
экономикасы
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты: өндірістік сектор
салаларындағы аз шығын
жұмсай
отырып,
жоғары
нәтижеге
қол
жеткізуді
қамтамасыз ететін объективті
экономикалық
заңдар,
шарттар мен факторлар жайлы
теориялық
білімді
және
тәжірибелік
дағдыларды
қалыптастыру.

транспортных
предприятий,
нематериальные
активы
транспортных
предприятий,
оборотные средства транспортных
предприятий, трудовые ресурсы
транспортного
предприятия,
особенности ценообразования на
транспортные услуги, прибыль и
рентабельность
транспортного
предприятия,
финансовое
состояние
транспортного
предприятия
Ожидаемые результаты:
Знать:
объективную
необходимость
транспортного
обслуживания
населения
и
сформировать
представление о компонентах
транспорта,
условиях
его
функционирования.
Владеть: основными принципами
формирования, функционирования
транспортных
процессов,
транспортных
систем
и
транспортного комплекса страны.
Компетенции: знание базовых
ценностей экономики транспорта
дает
представление
об
особенностях
транспорта
в
современном обществе, его роли в
функционировании экономики.

companies,
labor
transport
companies,
especially
the
pricing of transport services,
profit and profitability of
transport
companies,
the
financial condition of the
transport company
Expected result:
Know: an objective necessity
transport services
to
the
population and to form an idea
of the components of transport,
the conditions of its functioning.
Own: the basic principles of
formation,
functioning
of
transport processes, transport
systems and transport complex
of the country.
Competencies: knowledge of the
basic values of the transport
economy gives an idea of the
features of transport in modern
society, its role in the
functioning of the economy.

КВ 2.10
Шифр дисциплины EPS 3223
Название
дисциплины:
Экономика производственной
сферы
Пререквизиты:
Экономика
предприятия
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель
изучения:
владеть
теоретическими
знаниями
и
приобретение навыков изучения
действий и проявления в отраслях
производственного
сектора
объективных
экономических
законов, условий и факторов,
обеспечивающих
достижение
наилучших
результатов
функционирования
при

SK 2.10
Code of discipline EPS 3223
The name of the discipline: the
Economy of the production
sphere
Prerequisites: Economics of
enterprise
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study: to
possess theoretical knowledge
and skills of studying the actions
and manifestations in the sectors
of the manufacturing sector of
objective
economic
laws,
conditions and factors that
ensure the achievement of the
best results of functioning at
optimal cost.

Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама: «Өндірістік сала
экономикасы» курсының пәні
және
міндеттері.
Қазақстанның
өндірістік
сферасының
салалық
құрылымының
бәсекеге
қабілеттілігі.
Өндірістік
саладағы
басқаруды
ұйымдастыру.
Өндірістік
саладағы
орналастыру.
Өндірістік
саладағы
мамандандыру
және
кооперациялау.
Өндірістік
саладағы
өндірісті
шоғырландыру
және
кәсіпорындар
өлшемі.
Өндірістік
саланың
ресурстары. ҚР өндірістік
саласындағы
қаржылықбюджеттік саясат.
Күтілетін нәтиже: Осы
пәнді оқыған соң студенттер
өндірістік сектор салаларының
функциясы, орны мен ролін,
сондай-ақ
ұлттық
экономиканың дамуын зерттеп
білуі тиіс.
Құзіреті:
салалық
мамандандырылуды
ескере
отырып,
ұлттық
экономиканың
нақты
секторында
экономикалық
қызметті
ұйымдастыру
үрдістері
жайлы;
сала
деңгейінде де, микродеңгейде
де өндірістік кешеннің әр
түрлі салаларын реттеу мен
басқару
формалары
мен
әдістері
жайлы
білімді
меңгеру.

оптимальных затратах.
Краткое содержание основных
разделов: Предмет и задачи курса
«Экономика
производственной
сферы». Конкурентоспособность
отраслевой
структуры
производственной
сферы
Казахстана.
Организация
управления в производственной
сфере.
Размещение
в
производственном
секторе.
Специализация и кооперирование
в
производственной
сфере.
Концентрация производства и
размеры
предприятий
в
производственном
секторе.
Ресурсы
отраслей
производственного
сектора.
Финансово-бюджетная политика в
производственной
сфере
Республики Казахстан.
Ожидаемые
результаты:
В
процессе обучения дисциплины и
сдачи экзамена студент должен:
изучить функции, место и роль
отраслей
производственного
сектора,
а
также
развитие
национальной экономики в целом.
Компетенции:
владение
знаниями о процессах организации
экономической деятельности в
реальном секторе национальной
экономики в условиях рынка с
учетом отраслевой специализации;
о
формах
и
методах
регулирования
и
управления
различных
отраслей
производственного комплекса, как
на уровне отрасли, так и на
микроуровне.

Summary of the main sections:
the Subject and objectives of the
course " Economics of the
manufacturing
sector."
Competitiveness of the industrial
structure
of
Kazakhstan.
Organization of management in
the
manufacturing
sector.
Placement in the manufacturing
sector.
Specialization
and
cooperation in the production
sphere.
Concentration
of
production
and
size
of
enterprises in the manufacturing
sector. The resources of the
production sector. Financial and
budgetary
policy
in
the
production sphere of the
Republic of Kazakhstan.
Expected results: in the process
of teaching the discipline and
passing the exam, the student
should: study the functions,
place and role of the industries
of the manufacturing sector, as
well as the development of the
national economy as a whole.
Competence: knowledge of the
processes of economic activity
in the real sector of the national
economy
in
the
market
conditions, taking into account
the sectoral specialization; the
forms and methods of regulation
and management of various
sectors
of
the
industrial
complex, both at the industry
level and at the micro level.

ТК 2.10
Пәннің шифры AE 3223
Пәннің атауы: Аграрлық
экономика
Пререквизиттер: Кәсіпорын
экономикасы
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты: өндірістік сектор

КВ 2.10
Шифр дисциплины AE 3223
Название дисциплины: Аграрная
экономика
Пререквизиты:
Экономика
предприятия
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель
изучения:
владеть
теоретическими
знаниями
и

SK 2.10
Code of discipline AE 3223
Course
name:
agricultural
Economics
Prerequisites: Economics of
enterprise
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study: to
possess theoretical knowledge

салаларындағы аз шығын
жұмсай
отырып,
жоғары
нәтижеге
қол
жеткізуді
қамтамасыз ететін объективті
экономикалық
заңдар,
шарттар мен факторлар жайлы
теориялық
білімді
және
тәжірибелік
дағдыларды
қалыптастыру.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама: «Өндірістік сала
экономикасы» курсының пәні
және
міндеттері.
Қазақстанның
өндірістік
сферасының
салалық
құрылымының
бәсекеге
қабілеттілігі.
Өндірістік
саладағы
басқаруды
ұйымдастыру.
Өндірістік
саладағы
орналастыру.
Өндірістік
саладағы
мамандандыру
және
кооперациялау.
Өндірістік
саладағы
өндірісті
шоғырландыру
және
кәсіпорындар
өлшемі.
Өндірістік
саланың
ресурстары. ҚР өндірістік
саласындағы
қаржылықбюджеттік саясат.
Күтілетін нәтиже: Осы
пәнді оқыған соң студенттер
өндірістік сектор салаларының
функциясы, орны мен ролін,
сондай-ақ
ұлттық
экономиканың дамуын зерттеп
білуі тиіс.
Құзіреті:
салалық
мамандандырылуды
ескере
отырып,
ұлттық
экономиканың
нақты
секторында
экономикалық
қызметті
ұйымдастыру
үрдістері
жайлы;
сала
деңгейінде де, микродеңгейде
де өндірістік кешеннің әр
түрлі салаларын реттеу мен
басқару
формалары
мен
әдістері
жайлы
білімді
меңгеру.

приобретение навыков изучения
действий и проявления в отраслях
производственного
сектора
объективных
экономических
законов, условий и факторов,
обеспечивающих
достижение
наилучших
результатов
функционирования
при
оптимальных затратах.
Краткое содержание основных
разделов: Предмет и задачи курса
«Экономика
производственной
сферы». Конкурентоспособность
отраслевой
структуры
производственной
сферы
Казахстана.
Организация
управления в производственной
сфере.
Размещение
в
производственном
секторе.
Специализация и кооперирование
в
производственной
сфере.
Концентрация производства и
размеры
предприятий
в
производственном
секторе.
Ресурсы
отраслей
производственного
сектора.
Финансово-бюджетная политика в
производственной
сфере
Республики Казахстан.
Ожидаемые
результаты:
В
процессе обучения дисциплины и
сдачи экзамена студент должен:
изучить функции, место и роль
отраслей
производственного
сектора,
а
также
развитие
национальной экономики в целом.
Компетенции:
владение
знаниями о процессах организации
экономической деятельности в
реальном секторе национальной
экономики в условиях рынка с
учетом отраслевой специализации;
о
формах
и
методах
регулирования
и
управления
различных
отраслей
производственного комплекса, как
на уровне отрасли, так и на
микроуровне.

and skills of studying the actions
and manifestations in the sectors
of the manufacturing sector of
objective
economic
laws,
conditions and factors that
ensure the achievement of the
best results of functioning at
optimal cost.
Summary of the main sections:
the Subject and objectives of the
course " Economics of the
manufacturing
sector."
Competitiveness of the industrial
structure
of
Kazakhstan.
Organization of management in
the
manufacturing
sector.
Placement in the manufacturing
sector.
Specialization
and
cooperation in the production
sphere.
Concentration
of
production
and
size
of
enterprises in the manufacturing
sector. The resources of the
production sector. Financial and
budgetary
policy
in
the
production sphere of the
Republic of Kazakhstan.
Expected results: in the process
of teaching the discipline and
passing the exam, the student
should: study the functions,
place and role of the industries
of the manufacturing sector, as
well as the development of the
national economy as a whole.
Competence: knowledge of the
processes of economic activity
in the real sector of the national
economy
in
the
market
conditions, taking into account
the sectoral specialization; the
forms and methods of regulation
and management of various
sectors
of
the
industrial
complex, both at the industry
level and at the micro level.

ТК 2.10

КВ 2.10

SK 2.10

Пәннің шифры: KKSE 3223
Пән атауы: Қызмет көрсету
саласының
экономикасы
Пререквизиттер: Кәсіпорын
экономикасы
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
Қызмет
көрсету
саласы
туралы
студенттерде
теориялық
білімді
қалыптастыру. Пәннің негізгі
мақсаты
қызмет
көрсету
саласында мәселелерді және
ағымдағы
тенденциялар
туралы пікір қалыптастыру.
Күтілетін нәтиже:
Білу керек: қызмет мәні және
оның
экономикалық
жүйелердегі орны, қызмет
көрсету саласындағы әрекет
ету жіктемесінің түрлері, ҚР
қызметтің эволюциясы.
Істей алады: аймақта қызмет
көрсету нарығының талдауын
жүргізу,
қызмет
көрсету
саласындағы
ұйымның
жұмысын жобалау.
Құзіреті: Сервис саласында
бөлу,
айырбастау
және
тұтынуды
қатынастарын
туындайтын сыртқы және ішкі
нарықты талдайды

Шифр дисциплины: ESU 3223
Название
дисциплины:
Экономика сферы услуг
Пререквизиты:
Экономика
предприятия
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель изучения: формирование у
студентов теоретических знаний в
области сферы услуг. Главной
целью
курса
является
формирование представления о
текущих тенденциях и проблемах
в сфере услуг.
Ожидаемые результаты:
Знать: - сущность услуг и их место
в экономической системе; классификацию
видов
деятельности в сфере услуг; эволюцию услуг в РК; - основы
стратегического
управления
маркетингом в сфере услуг;
Компетенции: знание базовых
ценностей мировой культуры и
готовностью опираться на них в
своем
личностном
и
общекультурном развитии; умение
анализировать
и
оценивать
исторические события и процессы;
знание основных этапов эволюции
управленческой
мысли;
способностью
использовать
основные
теории
мотивации,
лидерства и власти для решения
управленческих задач.

ТК 2.11
Пәннің шифры: MTEB 3224
Пән атауы: Мәліметтерді
талдау және болжамдау.
Пререквизиттері:
Макроэкономика
Постреквизиттері:
Кәсіпорын экономикасы
Мақсаты:
әлеуметтікэкономикалық
дамуда
болжамдау
және
шешім
қабылдауды оқыту.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама: Экономикалық
мәліметтер типтері. Мәліметті

КВ 2.11
Шифр дисциплины: ADPE 3224
Название дисциплины: Анализ
данных и прогнозирование
Пререквизиты: Макроэкономика
Постреквизиты: Экономика
предприятия
Цель
изучения:
освоить
направленное развитие ЭММ на
микро – макро экономическом
уровне,
основные
методы
анализа
экономических
показателей.
Краткое содержание основных
разделов: Типы экономических

Code of discipline: ESU 3223
The name of the discipline:
Economics of service sector
Prerequisites: Economics of
enterprise
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study: the
formation
of
students
'
theoretical knowledge in the
field of services. The main
objective of the course is to form
an understanding of current
trends and problems in the
service sector.
Expected result:
Know: - the essence of services
and their place in the economic
system; - classification of
activities in the service sector; the evolution of services in
Kazakhstan; - fundamentals of
strategic marketing management
in the service sector;
Competencies: knowledge of the
basic values of world culture and
the willingness to rely on them
in their personal and cultural
development; ability to analyze
and evaluate historical events
and processes; knowledge of the
main stages of the evolution of
managerial thought; ability to
use the basic theories of
motivation,
leadership
and
power to solve management
problems.
SK 2.11
Code of discipline: ADPE 3224
Course name: data Analysis and
forecasting
Prerequisites: Macroeconomics
Post-requisites: enterprise
Economics
The purpose of the study: to
master the directed development
of EMM at the micro-macro
economic level, the main
methods of analysis of economic
indicators.
Summary of the main sections:
Types of economic data.

ұсыну әдісі. Уақытша қатар
компоненті. Уақытша қатар
компоненттері
үлгілерімен
болжамдау. Факторлы және
компонентті
талдау.
Кластерлік
талдау.
Дискриминантты талдау.
Күтілетін нәтиже: Кәсіби
қызметте
экономика
дамуының үлгілерін, соның
ішінде тұтынушылар мен
өндірушілердің
іс-әрекеті
үлгісін, экономикалық өсу
және
тепе-теңдік,
жұмыссыздық пен инфляция
үлгісін құруда осы пәннен
алған білімдерін, дағдыларын
қолдана білу.
Құзыреті:
экономикалық
көрсеткіштерді
болжамдай
білу; статистикалық ақпарат
негізінде
модель
жасау;
қолданбалы
бағдарламалар
пакетін пайдалану арқылы
әдістерді қолдана білуі тиіс.

ТК 2.11
Пәннің шифры: EPIM 3224
Пән атауы: Экономикалық
процесстерді
имитациялық
модельдеу
Пререквизиттері:
Макроэкономика
Постреквизиттері:
Кәсіпорын экономикасы
Мақсаты:
әлеуметтікэкономикалық
дамуда
болжамдау
және
шешім
қабылдауды оқыту.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама: Экономикалық
мәліметтер типтері. Мәліметті
ұсыну әдісі. Уақытша қатар
компоненті. Уақытша қатар
компоненттері
үлгілерімен
болжамдау. Факторлы және
компонентті
талдау.
Кластерлік
талдау.
Дискриминантты талдау.

данных. Методы представления
данных. Компоненты временного
ряда.
Прогнозирование
с
моделями временных рядов.
Многомерное
шкалирование.
Факторный
и
компонентный
анализ.
Кластерный
анализ.
Дискриминантный анализ.
Ожидаемые
результаты:
Знания, умения и навыки
необходимы
в
профессиональной
деятельности при составлении
моделей развития экономики, в
том числе
модели действия
потребителей
и
производителей,
модели
экономического
роста
и
равновесия,
безработицы
и
инфляции.
Компетенции:
Быть
компетентным
в
вопросах:
Подхода к прогнозированию
экономических
показателей;
Построению моделей на основе
статистической
информации;
Применения
методов,
используя пакеты прикладных
программ.
КВ 2.11
Шифр дисциплины: IMEP 3224
Название дисциплины:
Имитационное моделирование
экономических процессов
Пререквизиты: Макроэкономика
Постреквизиты: Экономика
предприятия
Цель
изучения:
освоить
направленное развитие ЭММ на
микро – макро экономическом
уровне,
основные
методы
анализа
экономических
показателей.
Краткое содержание основных
разделов: Типы экономических
данных. Методы представления
данных. Компоненты временного
ряда.
Прогнозирование
с
моделями временных рядов.
Многомерное
шкалирование.
Факторный
и
компонентный
анализ.
Кластерный
анализ.

Methods of data presentation.
Components of the time series.
Forecasting with time series
models.
Multidimensional scaling. Factor
and component analysis. Cluster
analysis. Discriminant analysis.
Expected results: Knowledge,
skills and abilities are necessary
in professional activity in the
preparation of models of
economic development,
including models of consumers
and producers, models of
economic growth and
equilibrium, unemployment and
inflation.
Competence: to be competent in
the issues of: Approach to
forecasting economic indicators;
construction of models based on
statistical information;
application of methods using
application software packages.

SK 2.11
Code of discipline: IMEP 3224
Course name: Simulation
modeling of economic processes
Prerequisites: Macroeconomics
Post-requisites: enterprise
Economics
The purpose of the study: to
master the directed development
of EMM at the micro-macro
economic level, the main
methods of analysis of economic
indicators.
Summary of the main sections:
Types of economic data.
Methods of data presentation.
Components of the time series.
Forecasting with time series
models.
Multidimensional scaling. Factor
and component analysis. Cluster
analysis. Discriminant analysis.
Expected results: Knowledge,

Күтілетін нәтиже: Кәсіби
қызметте
экономика
дамуының үлгілерін, соның
ішінде тұтынушылар мен
өндірушілердің
іс-әрекеті
үлгісін, экономикалық өсу
және
тепе-теңдік,
жұмыссыздық пен инфляция
үлгісін құруда осы пәннен
алған білімдерін, дағдыларын
қолдана білу.
Құзыреті:
экономикалық
көрсеткіштерді
болжамдай
білу; статистикалық ақпарат
негізінде
модель
жасау;
қолданбалы
бағдарламалар
пакетін пайдалану арқылы
әдістерді қолдана білуі тиіс.

ТК 2.12
Пәннің шифры: ZhT 3225
Пән атауы: Жобалық талдау
Пререквизиттері: Кәсіпорын
экономикасы
Постреквизиттері: өндірістік
іс-тәжірибе
Мақсаты: қазіргі жағдайда
практикалық жұмысқа қажет
дағдыларын дамыту жобасы
талдау.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:
Жоба,
Жобалық
талдау
түсінігі.
Тиімділік
көрсеткіштері
жобалар.
инвестициялық
жоспары.
Жоспары қызметкерлері және
жалпы шығындар. жобалау
талдау критерийлері. Жоба
Тәуекелді талдау.
Күтілетін
нәтиже:
Жоба
талдау
рәсімдерін
негізгі
ережелерін
білу;
нақты
инновациялық
даму
жобаларын жобалық талдау
практикалық дағдылар.
Құзіреті:
білуі керек:
жобалар
мен
олардың

Дискриминантный анализ.
Ожидаемые
результаты:
Знания, умения и навыки
необходимы
в
профессиональной
деятельности при составлении
моделей развития экономики, в
том числе
модели действия
потребителей
и
производителей,
модели
экономического
роста
и
равновесия,
безработицы
и
инфляции.
Компетенции:
Быть
компетентным
в
вопросах:
Подхода к прогнозированию
экономических
показателей;
Построению моделей на основе
статистической
информации;
Применения
методов,
используя пакеты прикладных
программ.
КВ 2.12
Шифр дисциплины: PA 3225
Название
дисциплины:
Проектный анализ
Пререквизиты:
Экономика
предприятия
Постреквизиты:
Производственная
Цель изучения: освоение навыков
проектного анализа, необходимых
для практической работы в
современных условиях.
Краткое содержание основных
разделов:
Понятие
проекта,
проектного анализа. Показатели
эффективности
проектов.
Инвестиционный
план.
План
персонала и общие издержки.
Критерии проектного анализа.
Анализ рисков проекта.
Ожидаемые результаты:
знания
основных
положений
процедуры проектного анализа;
практические навыки проектного
анализа конкретных проектов
инновационного развития.
Компетенции:
знать:

типы проектов и их
отличительные признаки;

skills and abilities are necessary
in professional activity in the
preparation of models of
economic development,
including models of consumers
and producers, models of
economic growth and
equilibrium, unemployment and
inflation.
Competence: to be competent in
the issues of: Approach to
forecasting economic indicators;
construction of models based on
statistical information;
application of methods using
application software packages.

SK 2.12
Code of discipline: PA 3225
Course name: Project analysis
Prerequisites: Economics of
enterprise
Post-Requisites: Production
The purpose of the study:
mastering the skills of project
analysis necessary for practical
work in modern conditions.
Summary of the main sections:
the Concept of the project,
project
analysis.
Project
performance
indicators.
Investment plan. Staff plan and
total costs. Criteria of project
analysis. Project risk analysis.
Expected result:
knowledge
of
the
main
provisions of the project analysis
procedure; practical skills of
project analysis of specific
projects
of
innovative
development.
Competences:
know:
* types of projects and their
distinctive features;
* the main phases and structure
of the project, its environment; -

ерекшеліктерін түрлерін •;
• Жоба құрылымының негізгі
фазалары, оның төңірегі Жобалық талдау сипаты;
• әрбір аспектісі жобасы
талдау
мақсаты
мен
мағынасы;
• жобаға шығын-пайда талдау
тұжырымдамасы;
• тәуекел мен белгісіздік
жағдайында
жобалық
шешімдерді бағалау және
қабылдау;
• асырылатын жобалардың
мәселелері
проблемаларды
талдау және.
алады:
•
есептеңіз
жоба
көрсеткіштері;
•
инвестициялық
ескере
инвестиция
отырып
жобаларды,
пайдаланудың,
қаржы қызметінің тиімділігін
талдау;
•
баламалы
жобалардың
сараптамасын ұсыныңыз;
• қолданыстағы
әдістерін
ескере
отырып
тәуекелді
талдау және белгісіздік жүзеге
асырады;
• физикалық, экономикалық
және қаржылық орындылығы
жөніндегі
жобаларды
техникалық-экономикалық
талдау мәселелерін шешуге.
ТК 2.12
Пәннің шифры: OTKT 3225
Пән атауы: Ойын теориясы
және кәсіпкерлік тәуекелдер
Пререквизиттері: Кәсіпорын
экономикасы
Постреквизиттері: өндірістік
іс-тәжірибе
Мақсаты: қазіргі жағдайда
практикалық жұмысқа қажет
дағдыларын дамыту жобасы
талдау.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:
Жоба,
Жобалық
талдау
түсінігі.
Тиімділік
көрсеткіштері
жобалар.



основные фазы и структуру
проекта,
его
окружения;сущность проектного анализа;

цель и смысл проведения
проектного анализа за каждым
аспектом;

концепцию выгод и затрат
в проектном анализе;

оценки
и
принятия
проектных решений в условиях
риска и неопределенности;

проблемы и задачи анализа
реализуемости проектов.
уметь:

рассчитывать
показатели
эффективности проекта;

осуществлять
анализ
эффективности инвестиционных
проектов
учитывая
инвестиционную, операционную,
финансовую деятельность;

осуществлять
анализ
альтернативных проектов;

осуществлять анализ риска
и неопределенности с учетом
действующих методов;

решать задачи анализа
реализуемости
проектов
по
физической, экономической и
финансовой реализуемости.

the essence of the project
analysis;
* the purpose and meaning of
the project analysis for each
aspect;
* concept of benefits and costs
in project analysis;
* assessment and decisionmaking of projects under risk
and uncertainty;
* problems and tasks of project
feasibility analysis.
know:
* calculate project performance
indicators;
* analyze the effectiveness of
investment projects taking into
account investment, operating
and financial activities;
* analyze alternative projects;
* carry out risk and uncertainty
analysis taking into account
existing methods;
* to solve the problems of
analysis of the feasibility of
projects on physical, economic
and financial feasibility.

КВ 2.12
Шифр дисциплины: TIRP 3225
Название дисциплины: Теория
игр
и
риски
в
предпринимательстве
Пререквизиты:
Экономика
предприятия
Постреквизиты:
Производственная
Цель изучения: освоение навыков
проектного анализа, необходимых
для практической работы в
современных условиях.
Краткое содержание основных
разделов:
Понятие
проекта,
проектного анализа. Показатели
эффективности
проектов.

SK 2.12
Code of discipline: TIRP 3225
Name of the course: game
Theory and the risks in business
Prerequisites: Economics of
enterprise
Post-Requisites: Production
The purpose of the study:
mastering the skills of project
analysis necessary for practical
work in modern conditions.
Summary of the main sections:
the Concept of the project,
project
analysis.
Project
performance
indicators.
Investment plan. Staff plan and
total costs. Criteria of project

инвестициялық
жоспары.
Жоспары қызметкерлері және
жалпы шығындар. жобалау
талдау критерийлері. Жоба
Тәуекелді талдау.
Күтілетін
нәтиже:
Жоба
талдау
рәсімдерін
негізгі
ережелерін
білу;
нақты
инновациялық
даму
жобаларын жобалық талдау
практикалық дағдылар.
Құзіреті:
білуі керек:
жобалар
мен
олардың
ерекшеліктерін түрлерін •;
• Жоба құрылымының негізгі
фазалары, оның төңірегі Жобалық талдау сипаты;
• әрбір аспектісі жобасы
талдау
мақсаты
мен
мағынасы;
• жобаға шығын-пайда талдау
тұжырымдамасы;
• тәуекел мен белгісіздік
жағдайында
жобалық
шешімдерді бағалау және
қабылдау;
• асырылатын жобалардың
мәселелері
проблемаларды
талдау және.
алады:
•
есептеңіз
жоба
көрсеткіштері;
•
инвестициялық
ескере
инвестиция
отырып
жобаларды,
пайдаланудың,
қаржы қызметінің тиімділігін
талдау;
•
баламалы
жобалардың
сараптамасын ұсыныңыз;
• қолданыстағы
әдістерін
ескере
отырып
тәуекелді
талдау және белгісіздік жүзеге
асырады;
• физикалық, экономикалық
және қаржылық орындылығы
жөніндегі
жобаларды
техникалық-экономикалық
талдау мәселелерін шешуге.
ТК 3.1
Пәннің шифры FIK 3303
Пәннің атауы: Фирманың

Инвестиционный
план.
План
персонала и общие издержки.
Критерии проектного анализа.
Анализ рисков проекта.
Ожидаемые результаты:
знания
основных
положений
процедуры проектного анализа;
практические навыки проектного
анализа конкретных проектов
инновационного развития.
Компетенции:
знать:

типы проектов и их
отличительные признаки;

основные фазы и структуру
проекта,
его
окружения;сущность проектного анализа;

цель и смысл проведения
проектного анализа за каждым
аспектом;

концепцию выгод и затрат
в проектном анализе;

оценки
и
принятия
проектных решений в условиях
риска и неопределенности;

проблемы и задачи анализа
реализуемости проектов.
уметь:

рассчитывать
показатели
эффективности проекта;

осуществлять
анализ
эффективности инвестиционных
проектов
учитывая
инвестиционную, операционную,
финансовую деятельность;

осуществлять
анализ
альтернативных проектов;

осуществлять анализ риска
и неопределенности с учетом
действующих методов;

решать задачи анализа
реализуемости
проектов
по
физической, экономической и
финансовой реализуемости.

analysis. Project risk analysis.
Expected result:
knowledge
of
the
main
provisions of the project analysis
procedure; practical skills of
project analysis of specific
projects
of
innovative
development.
Competences:
know:
* types of projects and their
distinctive features;
* the main phases and structure
of the project, its environment; the essence of the project
analysis;
* the purpose and meaning of
the project analysis for each
aspect;
* concept of benefits and costs
in project analysis;
* assessment and decisionmaking of projects under risk
and uncertainty;
* problems and tasks of project
feasibility analysis.
know:
* calculate project performance
indicators;
* analyze the effectiveness of
investment projects taking into
account investment, operating
and financial activities;

SK 3.1
КВ 3.1
Шифр дисциплины IDF 3303
The discipline code of the IDF
Название
дисциплины: 3303

инвестициялық қызметі
Пререквизиттері: Кәсіпорын
экономикасы
Постреквизиттері:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
техникалық,
экономикалық және қаржылық
инвестициялық
жобаларды
жасаудың,
олардың
кәсіпкерлік
қызметтің
маңызды факторы ретіндегі
экономикалық
тиімділігінің
теориясы мен тәжірибесін
оқыту.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама: Курстың пәні
мен
міндеттері.
Инвестициялық
қызметтің
қазіргі
аспектілері.
Инвестициялар
және
инвестициялық қызмет жайлы
түсінік.
Инвестицияларды
экономикалық
бағалаудың
негізгі анықтамалары мен
принциптері.
Инвестициялардың
экономикалық
тиімділігін
бағалау
әдістері.
Инвестициялық
жобаның
бизнес-жоспары.
Инвестициялық
жобаның
қаржылық жүзеге асырылуы
мен
тиімділігін
бағалау
көрсеткіштерінің
жүйесі.
Инвестициялардың тиімділігін
бағалауда инфляцияны ескеру.
Инвестициялық
жобаны
бағалауда
белгісіздік
пен
тәуекелдерді
ескеру.
Күтілетін нәтиже: Пәнді
оқу
нәтижесінде
студент
инвестициялық жобаны жасау
үшін техникалық дайындықты
ұйымдастырудың
мәнін,
функцияларын,
мазмұнын,
инвестициялық
жобаның
экономикалық
тиімділігін
бағалау ережелерін және оны
жүзеге асыру үшін қаржы
ресурстарын қаллыптастыру
тәртібін
білетін
болады;

Инвестиционная
деятельность
фирмы
Пререквизиты: Экономика
предприятия
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель изучения: изучение теории и
практики разработки технических,
экономических и финансовых
инвестиционных проектов, и их
экономической эффективности как
важнейший
фактор
предпринимательской
деятельности.
Краткое содержание основных
разделов: Предмет и задачи курса.
Современные
аспекты
инвестиционной
деятельности.
Понятие об инвестициях и
инвестиционной
деятельности.
Основные
определения
и
принципы экономической оценки
инвестиций.
Методы
оценки
экономической
эффективности
инвестиций.
Бизнес-план
инвестиционного
проекта.
Система
показателей
оценки
финансовой
реализуемости
и
эффективности инвестиционных
проектов. Учет инфляции при
оценке
эффективности
инвестиций.
Учет
неопределенности и риска при
оценке инвестиционных проектов.
Ожидаемые
результаты:
В
процессе изучения дисциплины
студент будет
Знать:
сущность,
функции,
содержание
и
организацию
технической
подготовки
для
разработки ИП, правила оценки
экономической эффективности и
порядок
формирования
финансовых
ресурсов
для
осуществления ИП;
уметь
рассчитать
сметную
стоимость
ИП,
определить
прибыль, внутреннюю норму
дохода и срок окупаемости
инвестиционного проекта.
Компетенции:
уметь
разрабатывать комплекс методов

The name of the discipline: the
Investment activities of the firm
Prerequisites: Economics of
enterprise
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study: the
study of the theory and practice
of development of technical,
economic and financial
investment projects, and their
economic efficiency as an
important factor in business.
Summary of the main sections:
the Subject and objectives of the
course. Modern aspects of
investment activity. The concept
of investment and investment
activities. Basic definitions and
principles of economic
evaluation of investments.
Methods for assessing the
economic efficiency of
investments. Business plan of
the investment project. The
system of indicators for
assessing the financial feasibility
and effectiveness of investment
projects. Accounting for
inflation in the evaluation of
investment efficiency.
Consideration of uncertainty and
risk in the evaluation of
investment projects.
Expected results: in the process
of studying the discipline, the
student will
Know: the essence, functions,
content and organization of
technical training for the
development of IP, rules for
assessing economic efficiency
and the procedure for the
formation of financial resources
for the implementation of IP;
be able to calculate the estimated
cost of IP, determine the profit,
internal rate of return and
payback period of the
investment project.
Competencies: to be able to
develop a set of risk

инвестициялық
жобаның
сметалық құнын есептеуді,
табысты,
табыстың
ішкі
нормасын және оның өтелу
мерзімін анықтауды үйренеді.
Құзыреті:
инвестициялық
жобаның жүзеге асырылуын
табысты
етуге
мүмкіндік
беретін тәуекелдерді басқару
әдістерінің кешенін жасай
білуі тиіс; инвестициялық
жобаның
тиімділігін,
тәекелдерін және ықтимал
әлеуметтік-экономикалық
салдарларды ескере білуі тиіс.
ТК 3.1
Пәннің шифры: AKEMT 3303
Пәннің
атауы:
Агроөндірістік
кешендегі
еңбекақы мөлшерлеу және
төлеу
Пререквизиттер:
Микроэкономика
Постреквизиттер: Өндірісті
ұйымдастыру
Мақсаты:
студенттердің
кәсіпорындағы еңбек пен
еңбекақыны талдау бойынша
білімдері мен дағдыларын
тереңдету.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Жалақы мен
еңбектің теориялық негіздері.
Еңбекақы жүйесі мен негізгі
нысандары,
еңбекті
ұйымдастыру
түсінігі.
Еңбекақыны
реттеу.
Еңбекақыны
белгілеудегі
фирма саясаты.
Күтілетін
нәтиже:
Қоғамның еңбек ресурстары
мен
еңбек
әлеуеті
сфераларында
қалыптасқан
тенденцияларды талдай білуі
тиіс.
Ұйымдағы
еңбекті
басқарудың,
әлеуметтікеңбектік
қатынастарды
реттеудің тиімді тәсілдерін
білу және қолдану.
Еңбекті ескеру проблемасын
қоса алғанда еңбек қызметінің

управления
рисками,
позволяющих сделать реализацию
инвестиционного
проекта
успешной. Быть компетентным в
вопросах:
эффективности,
рисков
и
возможных
социальноэкономических последствий.

management methods to make
the implementation of the
investment project successful.
Be competent in matters:
efficiency, risks and possible
socio-economic consequences

КВ 3.1
Шифр дисциплины: NOTAK 3303
Название
дисциплины:
Нормирование и оплата труда в
агропромышленном комплексе
Пререквизиты: Микроэкономика
Постреквизиты:
Организация
производства
Цель
изучения:
углубление
знаний и навыков студентов в
области
анализа
труда
и
заработной платы на предприятии.
Краткое содержание разделов:
Теоретические основы заработной
платы и труда. Основные формы и
системы
заработной
платы,
понятие об организации труда.
Регулирование заработной платы.
Политика фирмы в установлении
заработной платы.
Ожидаемые результаты: Уметь
анализировать
существующие
тенденции, которые складываются
в
сфере
народонаселения,
трудовых ресурсов и трудового
потенциала общества.
Знать и уметь использовать
эффективные методы управления
трудом,
регулирования
социально-трудовых отношений в
организациях.
Овладеть опытом применения
наиболее действенных способов
повышения
эффективности
трудовой деятельности, включая
проблемы
трудового
вознаграждения.

SK 3.1
Code of discipline: NOTAK
3303
The name of the discipline:
Regulation and remuneration of
labor in the agricultural sector
Prerequisites: Microeconomics
Post-requisites: organization of
production
The purpose of the study:
deepening the knowledge and
skills of students in the field of
analysis of labor and wages in
the enterprise.
Summary of sections:
Theoretical basis of wages and
labor. Basic forms and systems
of wages, the concept of the
organization of labor. Regulation
of wages. The company's policy
in setting wages.
Expected results: to be able to
analyze the existing trends that
are emerging in the field of
population, labor resources and
labor potential of society.
Know and be able to use
effective methods of labor
management, regulation of
social and labor relations in
organizations.
To gain experience in the
application of the most effective
ways to improve the efficiency
of labor activity, including the
problems of labor remuneration.
Competence: to Understand the

тиімділігін арттырудың ең
оптималды әдістерін қолдану
тәжірибесін меңгеру.
Құзіреті:
Еңбек қызметін ұйымдастыру,
еңбекті
нормалау,
жұмыскерлерді ынталандыру,
еңбек
кикілжіңдерін
конструктивті реттеу, бизнесүрдістердің
реинжинирингі,
еңбек
үрдістерін
оңтайландыру
мәселелерін
шеше білуі тиіс.

Компетенции: Разбираться в
проблемах организации трудовой
деятельности,
нормирования
труда, мотивации работников,
конструктивного урегулирования
трудовых
конфликтов,
реинжиниринга бизнес-процессов,
оптимизации трудовых процессов.

problems of organization of
labor activity, labor regulation,
motivation of employees,
constructive settlement of labor
conflicts, reengineering of
business processes, optimization
of labor processes.

ТК 3.1
Пәннің шифры: TKET 3303
Пәннің атауы: Турфирма
қызметінің экономикасы және
талдауы
Пререквизиттер:
Микроэкономика
Постреквизиттер: Өндірісті
ұйымдастыру
Мақсаты:
студенттердің
кәсіпорындағы еңбек пен
еңбекақыны талдау бойынша
білімдері мен дағдыларын
тереңдету.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Жалақы мен
еңбектің теориялық негіздері.
Еңбекақы жүйесі мен негізгі
нысандары,
еңбекті
ұйымдастыру
түсінігі.
Еңбекақыны
реттеу.
Еңбекақыны
белгілеудегі
фирма саясаты.
Күтілетін
нәтиже:
Қоғамның еңбек ресурстары
мен
еңбек
әлеуеті
сфераларында
қалыптасқан
тенденцияларды талдай білуі
тиіс.
Ұйымдағы
еңбекті
басқарудың,
әлеуметтікеңбектік
қатынастарды
реттеудің тиімді тәсілдерін
білу және қолдану.
Еңбекті ескеру проблемасын
қоса алғанда еңбек қызметінің
тиімділігін арттырудың ең
оптималды әдістерін қолдану

КВ 3.1
Шифр дисциплины: EADT 3303
Название
дисциплины:
Экономика и анализ деятельности
турфирмы
Пререквизиты: Микроэкономика
Постреквизиты:
Организация
производства
Цель
изучения:
углубление
знаний и навыков студентов в
области
анализа
труда
и
заработной платы на предприятии.
Краткое содержание разделов:
Теоретические основы заработной
платы и труда. Основные формы и
системы
заработной
платы,
понятие об организации труда.
Регулирование заработной платы.
Политика фирмы в установлении
заработной платы.
Ожидаемые результаты: Уметь
анализировать
существующие
тенденции, которые складываются
в
сфере
народонаселения,
трудовых ресурсов и трудового
потенциала общества.
Знать и уметь использовать
эффективные методы управления
трудом,
регулирования
социально-трудовых отношений в
организациях.
Овладеть опытом применения
наиболее действенных способов
повышения
эффективности
трудовой деятельности, включая
проблемы
трудового
вознаграждения.

SK 3.1
Code of discipline: EADT 3303
Name of discipline: Economics
and analysis of travel agencies
Prerequisites: Microeconomics
Post-requisites: organization of
production
The purpose of the study:
deepening the knowledge and
skills of students in the field of
analysis of labor and wages in
the enterprise.
Summary of sections:
Theoretical basis of wages and
labor. Basic forms and systems
of wages, the concept of the
organization of labor. Regulation
of wages. The company's policy
in setting wages.
Expected results: to be able to
analyze the existing trends that
are emerging in the field of
population, labor resources and
labor potential of society.
Know and be able to use
effective methods of labor
management, regulation of
social and labor relations in
organizations.
To gain experience in the
application of the most effective
ways to improve the efficiency
of labor activity, including the
problems of labor remuneration.
Competence: to Understand the
problems of organization of
labor activity, labor regulation,

тәжірибесін меңгеру.
Құзіреті:
Еңбек қызметін ұйымдастыру,
еңбекті
нормалау,
жұмыскерлерді ынталандыру,
еңбек
кикілжіңдерін
конструктивті реттеу, бизнесүрдістердің
реинжинирингі,
еңбек
үрдістерін
оңтайландыру
мәселелерін
шеше білуі тиіс.

Компетенции: Разбираться в
проблемах организации трудовой
деятельности,
нормирования
труда, мотивации работников,
конструктивного урегулирования
трудовых
конфликтов,
реинжиниринга бизнес-процессов,
оптимизации трудовых процессов.

motivation of employees,
constructive settlement of labor
conflicts, reengineering of
business processes, optimization
of labor processes.

ТК 3.2
Пәннің шифры IK 4304
Пәннің
атауы:
Инновациялық кәсіпкерлік
Пререквизиттер:
Макроэкономика
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
кәсіпкерлік
қызметтің
аса
маңызды
факторы
ретінде
инновациялық фирмаларының
ұйымдастыру теориясы мен
практикасын зерттеу.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Курстың пәні мен міндеттері.
Инновациялық
қызметтің
қазіргі
аспектілері.
Инновациялық фирмалар және
қорлар
туралы
түсінігі.
Инвестициялардың
экономикалық
тиімділігін
бағалау
әдістері.
Инновациялық
қызметтің
тиімділігін
бағалау
көрсеткіштерінің
жүйесі.
Инновациялық қ қорларды
бағалауда
белгісіздік
пен
тәуекелді ескеру.
Күтілетін нәтиже:
Инновациялық кәсіпкерліктін
мәнін,
мазмұнын,
функцияларын
және
ұйымдастыруды білуі тиіс;
Инновациялық фирмалар және
қорлардын
тиімділігін
есептей
алуы,
пайданы,

КВ 3.2
Шифр дисциплины IP 4304
Название
дисциплины:
Инновационное
предпринимательство
Пререквизиты: Макроэкономика
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель изучения: изучение теории и
практики
организации
инновационных
фирм
как
важнейшего
фактора
предпринимательской
деятельности.
Краткое содержание основных
разделов: Предмет и задачи курса.
Современные
аспекты
инновационной
деятельности.
Понятие о инновационных фирмах
и
фондах.
Методы
оценки
экономической
эффективности
инновационных фондов. Система
показателей
оценки
инновационной
деятельности.
Учет неопределенности и риска
при
оценке
инновационных
фондов.
Ожидаемые результаты: Знать:
сущность,
функции,
виды,
содержание
и
организацию
инновационного
предпринимательства.
уметь рассчитать эффективность
инновационных фирм и фондов,
определить прибыль, внутреннюю
норму дохода и срок окупаемости
инновационных проектов.
Компетенции:
уметь
разрабатывать комплекс методов

SK 3.2
The code of discipline of the IP
4304
Name of the course: Innovative
entrepreneurship
Prerequisites: Macroeconomics
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study: the
study of the theory and practice
of the organization of innovative
firms as an important factor in
business.
Summary of the main sections:
the Subject and objectives of the
course. Modern aspects of
innovation. The concept of
innovative firms and funds.
Methods of assessing the
economic
efficiency
of
innovation funds. The system of
indicators
for
evaluating
innovation. Consideration of
uncertainty and risk in the
evaluation of innovative funds.
Expected results: to Know: the
essence,
functions,
types,
content and organization of
innovative entrepreneurship.
to be able to calculate the
efficiency of innovative firms
and funds, to determine the
profit, the internal rate of income
and the payback period of
innovative projects.
Competencies: to be able to
develop a set of risk assessment
methods for innovation funds.
Установите

табыстың ішкі нормасын және
инновациялық жобаның өтелу
мерзімін анықтай алуы тиіс.
Құзіреті:
Инновациялық
қорлардын
тәуекелдерді
бағалау әдістерінің кешенін
жасай алуы тиіс.
ТК 3.2
Пәннің шифры AKI 4304
Пәннің
атауы:
Агроөндірістік
кешендегі
инновациялар
Пререквизиттер:
Макроэкономика
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
кәсіпкерлік
қызметтің
аса
маңызды
факторы
ретінде
инновациялық фирмаларының
ұйымдастыру теориясы мен
практикасын зерттеу.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Курстың пәні мен міндеттері.
Инновациялық
қызметтің
қазіргі
аспектілері.
Инновациялық фирмалар және
қорлар
туралы
түсінігі.
Инвестициялардың
экономикалық
тиімділігін
бағалау
әдістері.
Инновациялық
қызметтің
тиімділігін
бағалау
көрсеткіштерінің
жүйесі.
Инновациялық қ қорларды
бағалауда
белгісіздік
пен
тәуекелді ескеру.
Күтілетін нәтиже:
Инновациялық кәсіпкерліктін
мәнін,
мазмұнын,
функцияларын
және
ұйымдастыруды білуі тиіс;
Инновациялық фирмалар және
қорлардын
тиімділігін
есептей
алуы,
пайданы,
табыстың ішкі нормасын және
инновациялық жобаның өтелу
мерзімін анықтай алуы тиіс.
Құзіреті:
Инновациялық
қорлардын
тәуекелдерді

оценки рисков
фондов.

инновационных Яндекс.Переводчик
мобильный телефон

КВ 3.2
Шифр дисциплины IAK 4304
Название
дисциплины:
Инновации в агропромышленном
комплексе
Пререквизиты:
Макроэкономика
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель изучения: изучение теории и
практики
организации
инновационных
фирм
как
важнейшего
фактора
предпринимательской
деятельности.
Краткое содержание основных
разделов: Предмет и задачи курса.
Современные
аспекты
инновационной
деятельности.
Понятие о инновационных фирмах
и
фондах.
Методы
оценки
экономической
эффективности
инновационных фондов. Система
показателей
оценки
инновационной
деятельности.
Учет неопределенности и риска
при
оценке
инновационных
фондов.
Ожидаемые результаты: Знать:
сущность,
функции,
виды,
содержание
и
организацию
инновационного
предпринимательства.
уметь рассчитать эффективность
инновационных фирм и фондов,
определить прибыль, внутреннюю
норму дохода и срок окупаемости
инновационных проектов.
Компетенции:
уметь
разрабатывать комплекс методов
оценки рисков инновационных
фондов.

на

SK 3.2
Code of discipline IAK 4304
Course name: Innovations in
agriculture
Prerequisites:
macroeconomics
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study: the
study of the theory and practice
of the organization of innovative
firms as an important factor in
business.
Summary of the main sections:
the Subject and objectives of the
course. Modern aspects of
innovation. The concept of
innovative firms and funds.
Methods of assessing the
economic
efficiency
of
innovation funds. The system of
indicators
for
evaluating
innovation. Consideration of
uncertainty and risk in the
evaluation of innovative funds.
Expected results: to Know: the
essence,
functions,
types,
content and organization of
innovative entrepreneurship.
to be able to calculate the
efficiency of innovative firms
and funds, to determine the
profit, the internal rate of income
and the payback period of
innovative projects.
Competencies: to be able to
develop a set of risk assessment
methods for innovation funds.

бағалау әдістерінің кешенін
жасай алуы тиіс.
ТК 3.2
Пәннің шифры KKSKF 4304
Пәннің
атауы:
Қызмет
көрсету
саласындағы
кәсіпкерлік формалары
Пререквизиттер:
Макроэкономика
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
кәсіпкерлік
қызметтің
аса
маңызды
факторы
ретінде
инновациялық фирмаларының
ұйымдастыру теориясы мен
практикасын зерттеу.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Курстың пәні мен міндеттері.
Инновациялық
қызметтің
қазіргі
аспектілері.
Инновациялық фирмалар және
қорлар
туралы
түсінігі.
Инвестициялардың
экономикалық
тиімділігін
бағалау
әдістері.
Инновациялық
қызметтің
тиімділігін
бағалау
көрсеткіштерінің
жүйесі.
Инновациялық қ қорларды
бағалауда
белгісіздік
пен
тәуекелді ескеру.
Күтілетін нәтиже:
Инновациялық кәсіпкерліктін
мәнін,
мазмұнын,
функцияларын
және
ұйымдастыруды білуі тиіс;
Инновациялық фирмалар және
қорлардын
тиімділігін
есептей
алуы,
пайданы,
табыстың ішкі нормасын және
инновациялық жобаның өтелу
мерзімін анықтай алуы тиіс.
Құзіреті:
Инновациялық
қорлардын
тәуекелдерді
бағалау әдістерінің кешенін
жасай алуы тиіс.
ТК 3.3
Пәннің шифры KKZh 4307
Пәннің атауы: Кәсіпорын

КВ 3.2
Шифр дисциплины FPSU 4304
Название дисциплины: Формы
предпринимательства в сфере
услуг
Пререквизиты:
Макроэкономика
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель изучения: изучение теории и
практики
организации
инновационных
фирм
как
важнейшего
фактора
предпринимательской
деятельности.
Краткое содержание основных
разделов: Предмет и задачи курса.
Современные
аспекты
инновационной
деятельности.
Понятие о инновационных фирмах
и
фондах.
Методы
оценки
экономической
эффективности
инновационных фондов. Система
показателей
оценки
инновационной
деятельности.
Учет неопределенности и риска
при
оценке
инновационных
фондов.
Ожидаемые результаты: Знать:
сущность,
функции,
виды,
содержание
и
организацию
инновационного
предпринимательства.
уметь рассчитать эффективность
инновационных фирм и фондов,
определить прибыль, внутреннюю
норму дохода и срок окупаемости
инновационных проектов.
Компетенции:
уметь
разрабатывать комплекс методов
оценки рисков инновационных
фондов.

SK 3.2
Code of discipline FPSU 4304
Course
name:
forms
of
entrepreneurship in the service
sector
Prerequisites:
macroeconomics
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study: the
study of the theory and practice
of the organization of innovative
firms as an important factor in
business.
Summary of the main sections:
the Subject and objectives of the
course. Modern aspects of
innovation. The concept of
innovative firms and funds.
Methods of assessing the
economic
efficiency
of
innovation funds. The system of
indicators
for
evaluating
innovation. Consideration of
uncertainty and risk in the
evaluation of innovative funds.
Expected results: to Know: the
essence,
functions,
types,
content and organization of
innovative entrepreneurship.
to be able to calculate the
efficiency of innovative firms
and funds, to determine the
profit, the internal rate of income
and the payback period of
innovative projects.
Competencies: to be able to
develop a set of risk assessment
methods for innovation funds.

SK 3.3
КВ 3.3
Шифр дисциплины PDP 4307
The code of discipline the PDP
Название
дисциплины: 4307

қызметін жоспарлау
Пререквизиттер:
Макроэкономика
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
кәсіпкерлік
қызметтің
аса
маңызды
факторы
ретінде
инновациялық фирмаларының
ұйымдастыру теориясы мен
практикасын зерттеу.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Курстың пәні мен міндеттері.
Инновациялық
қызметтің
қазіргі
аспектілері.
Инновациялық фирмалар және
қорлар
туралы
түсінігі.
Инвестициялардың
экономикалық
тиімділігін
бағалау
әдістері.
Инновациялық
қызметтің
тиімділігін
бағалау
көрсеткіштерінің
жүйесі.
Инновациялық қ қорларды
бағалауда
белгісіздік
пен
тәуекелді ескеру.
Күтілетін нәтиже:
Инновациялық кәсіпкерліктін
мәнін,
мазмұнын,
функцияларын
және
ұйымдастыруды білуі тиіс;
Инновациялық фирмалар және
қорлардын
тиімділігін
есептей
алуы,
пайданы,
табыстың ішкі нормасын және
инновациялық жобаның өтелу
мерзімін анықтай алуы тиіс.
Құзіреті:
Инновациялық
қорлардын
тәуекелдерді
бағалау әдістерінің кешенін
жасай алуы тиіс.
ТК 3.3
Пәннің шифры AShKUF 4307
Пәннің
атауы:
Ауыл
шаруашылық құрылымдарын
ұйымдастыру
формалары
Пререквизиттер:
Макроэкономика
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды

Планирование
деятельности
предприятия
Пререквизиты: Макроэкономика
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель изучения: изучение теории и
практики
организации
инновационных
фирм
как
важнейшего
фактора
предпринимательской
деятельности.
Краткое содержание основных
разделов: Предмет и задачи курса.
Современные
аспекты
инновационной
деятельности.
Понятие о инновационных фирмах
и
фондах.
Методы
оценки
экономической
эффективности
инновационных фондов. Система
показателей
оценки
инновационной
деятельности.
Учет неопределенности и риска
при
оценке
инновационных
фондов.
Ожидаемые результаты: Знать:
сущность,
функции,
виды,
содержание
и
организацию
инновационного
предпринимательства.
уметь рассчитать эффективность
инновационных фирм и фондов,
определить прибыль, внутреннюю
норму дохода и срок окупаемости
инновационных проектов.
Компетенции:
уметь
разрабатывать комплекс методов
оценки рисков инновационных
фондов.

The name of the discipline:
Planning of activity of enterprise
Prerequisites: Macroeconomics
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study: the
study of the theory and practice
of the organization of innovative
firms as an important factor in
business.
Summary of the main sections:
the Subject and objectives of the
course. Modern aspects of
innovation. The concept of
innovative firms and funds.
Methods of assessing the
economic
efficiency
of
innovation funds. The system of
indicators
for
evaluating
innovation. Consideration of
uncertainty and risk in the
evaluation of innovative funds.
Expected results: to Know: the
essence,
functions,
types,
content and organization of
innovative entrepreneurship.
to be able to calculate the
efficiency of innovative firms
and funds, to determine the
profit, the internal rate of income
and the payback period of
innovative projects.
Competencies: to be able to
develop a set of risk assessment
methods for innovation funds.

КВ 3.3
Шифр дисциплины FOSF 4307
Название дисциплины: Формы
организации
сельскохозяйственных
формировании
Пререквизиты:
Макроэкономика
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика

SK 3.3
Code of discipline FOSF 4307
Name of discipline: forms of
organization of agricultural
formation
Prerequisites:
macroeconomics
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study: the

іс-тәжірибе
Мақсаты:
кәсіпкерлік
қызметтің
аса
маңызды
факторы
ретінде
инновациялық фирмаларының
ұйымдастыру теориясы мен
практикасын зерттеу.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Курстың пәні мен міндеттері.
Инновациялық
қызметтің
қазіргі
аспектілері.
Инновациялық фирмалар және
қорлар
туралы
түсінігі.
Инвестициялардың
экономикалық
тиімділігін
бағалау
әдістері.
Инновациялық
қызметтің
тиімділігін
бағалау
көрсеткіштерінің
жүйесі.
Инновациялық қ қорларды
бағалауда
белгісіздік
пен
тәуекелді ескеру.
Күтілетін нәтиже:
Инновациялық кәсіпкерліктін
мәнін,
мазмұнын,
функцияларын
және
ұйымдастыруды білуі тиіс;
Инновациялық фирмалар және
қорлардын
тиімділігін
есептей
алуы,
пайданы,
табыстың ішкі нормасын және
инновациялық жобаның өтелу
мерзімін анықтай алуы тиіс.
Құзіреті:
Инновациялық
қорлардын
тәуекелдерді
бағалау әдістерінің кешенін
жасай алуы тиіс.
ТК 3.3
Пәннің шифры KKSBZhU
4307
Пәннің
атауы:
Қызмет
көрсету
сферасын
бағдарламалық
жоспарлау
және ұйымдастару
Пререквизиттер:
Макроэкономика
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
кәсіпкерлік
қызметтің
аса
маңызды

Цель изучения: изучение теории и
практики
организации
инновационных
фирм
как
важнейшего
фактора
предпринимательской
деятельности.
Краткое содержание основных
разделов: Предмет и задачи курса.
Современные
аспекты
инновационной
деятельности.
Понятие о инновационных фирмах
и
фондах.
Методы
оценки
экономической
эффективности
инновационных фондов. Система
показателей
оценки
инновационной
деятельности.
Учет неопределенности и риска
при
оценке
инновационных
фондов.
Ожидаемые результаты: Знать:
сущность,
функции,
виды,
содержание
и
организацию
инновационного
предпринимательства.
уметь рассчитать эффективность
инновационных фирм и фондов,
определить прибыль, внутреннюю
норму дохода и срок окупаемости
инновационных проектов.
Компетенции:
уметь
разрабатывать комплекс методов
оценки рисков инновационных
фондов.

study of the theory and practice
of the organization of innovative
firms as an important factor in
business.
Summary of the main sections:
the Subject and objectives of the
course. Modern aspects of
innovation. The concept of
innovative firms and funds.
Methods of assessing the
economic
efficiency
of
innovation funds. The system of
indicators
for
evaluating
innovation. Consideration of
uncertainty and risk in the
evaluation of innovative funds.
Expected results: to Know: the
essence,
functions,
types,
content and organization of
innovative entrepreneurship.
to be able to calculate the
efficiency of innovative firms
and funds, to determine the
profit, the internal rate of income
and the payback period of
innovative projects.
Competencies: to be able to
develop a set of risk assessment
methods for innovation funds.

КВ 3.3
Шифр дисциплины PPOSU 4307
Название
дисциплины:
Программное планирование и
организация
сферы
услуг
Пререквизиты: Макроэкономика
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель изучения: изучение теории и
практики
организации
инновационных
фирм
как
важнейшего
фактора
предпринимательской
деятельности.

SK 3.3
Code of discipline PPOSO 4307
Name of discipline: Program
planning and organization of
services
Prerequisites:
macroeconomics
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study: the
study of the theory and practice
of the organization of innovative
firms as an important factor in
business.
Summary of the main sections:

факторы
ретінде
инновациялық фирмаларының
ұйымдастыру теориясы мен
практикасын зерттеу.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Курстың пәні мен міндеттері.
Инновациялық
қызметтің
қазіргі
аспектілері.
Инновациялық фирмалар және
қорлар
туралы
түсінігі.
Инвестициялардың
экономикалық
тиімділігін
бағалау
әдістері.
Инновациялық
қызметтің
тиімділігін
бағалау
көрсеткіштерінің
жүйесі.
Инновациялық қ қорларды
бағалауда
белгісіздік
пен
тәуекелді ескеру.
Күтілетін нәтиже:
Инновациялық кәсіпкерліктін
мәнін,
мазмұнын,
функцияларын
және
ұйымдастыруды білуі тиіс;
Инновациялық фирмалар және
қорлардын
тиімділігін
есептей
алуы,
пайданы,
табыстың ішкі нормасын және
инновациялық жобаның өтелу
мерзімін анықтай алуы тиіс.
Құзіреті:
Инновациялық
қорлардын
тәуекелдерді
бағалау әдістерінің кешенін
жасай алуы тиіс.
ТК 3.4
Пәннің шифры: KST 4308
Пән атауы: Кәсіпорынның
стратегиялық талдауы
Пререквизиттері:
Микроэкономика
Постреквизиттері:
Кәсіпорын экономикасы
Мақсаты: қазіргі экономика
жағдайында
тиімді
стратегиялық
шешімдерді
қабылдау үшін стратегиялық
талдау
әдістемесінің
тәжірибелік
дағдылардың
пайдалану және теориялық
білімдерді
дамыту
және
қалыптастыру

Краткое содержание основных
разделов: Предмет и задачи курса.
Современные
аспекты
инновационной
деятельности.
Понятие о инновационных фирмах
и
фондах.
Методы
оценки
экономической
эффективности
инновационных фондов. Система
показателей
оценки
инновационной
деятельности.
Учет неопределенности и риска
при
оценке
инновационных
фондов.
Ожидаемые результаты: Знать:
сущность,
функции,
виды,
содержание
и
организацию
инновационного
предпринимательства.
уметь рассчитать эффективность
инновационных фирм и фондов,
определить прибыль, внутреннюю
норму дохода и срок окупаемости
инновационных проектов.
Компетенции:
уметь
разрабатывать комплекс методов
оценки рисков инновационных
фондов.

the Subject and objectives of the
course. Modern aspects of
innovation. The concept of
innovative firms and funds.
Methods of assessing the
economic
efficiency
of
innovation funds. The system of
indicators
for
evaluating
innovation. Consideration of
uncertainty and risk in the
evaluation of innovative funds.
Expected results: to Know: the
essence,
functions,
types,
content and organization of
innovative entrepreneurship.
to be able to calculate the
efficiency of innovative firms
and funds, to determine the
profit, the internal rate of income
and the payback period of
innovative projects.
Competencies: to be able to
develop a set of risk assessment
methods for innovation funds.

КВ 3.4
Шифр дисциплины: SAP 4308
Название
дисциплины:
Стратегический
анализ
предприятия
Пререквизиты: Микроэкономика
Постреквизиты:
Экономика
предприятия
Цель изучения: – формирование и
развитие теоретических знаний и
практических
навыков
использования
методологии
стратегического
анализа
для
принятия
эффективных
стратегических
решений
в
условиях современной экономики.
Краткое содержание основных

SK 3.4
Discipline code: SAP 4308
Course name: Strategic analysis
of the enterprise
Prerequisites: Microeconomics
Post-requisites:
enterprise
Economics
The purpose of the study: – the
formation and development of
theoretical
knowledge
and
practical skills of using the
methodology
of
strategic
analysis for effective strategic
decision-making
in
today's
economy.
Summary of main sections:
Goal setting and strategic

Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Мақсатты тұжырымдау және
стратегиялық
талдау.
Заманауи кәсіпорынның даму
мәселелерін талдау әдістері.
Кәсіпорынның макро және
микро
ортасын
талдау
әдістері. Салалық үрдістерді
талдау
әдістері.
Салалық
бәсекені
талдау.
Табыстылықтың
негізгі
факторларын
талдау.
Портфельдік талдау әдістері.
Іскерлік
стратегиялар.
Компанияның стратегиялық
м.мкіндіктерін
талдау.
И.Ансофф және GAP-талдау
матрицасы.
Стратегиялық
даму матрицасы. Бәсекелік
ортаны
талдау.
Негізгі
бәсекелік стратегиялар.
Күтілетін нәтиже:
Нарық,
экономикалық
агенттердің тәртібі үлгілерін,
менеджмент
мәселелері
бойынша жаңа зерттеулердің
негізгі
нәтижелерін
білу,
ұйымның дамуын басқару,
озық ғылыми жетістіктер және
қазіргі
әдістер
негізінде
ұйымның
стратегиясын
әзірлеу және талдауды іске
асыру,
талдаудың
стратегиялық
бағытын
анықтау.
Құзіреті:
ұйымдар,
қызметкерлер
топтарымен,
жобалармен мен желілермен
басқару
қасиеттері,
корпоративті
стратегияны
әзірлеу, ұйымдастыру даму
бағдарламаларын әзірлеу
ТК 3.4
Пәннің шифры: AKBKTA 4308
Пән атауы: Агроөндірістік
кешеннің
бәсекеге
қабілеттілігін
талдау
әдістемесі
комплексаПререквизиттері:
Микроэкономика

разделов:
Целеполагание и стратегический
анализ. Критерии целей. Методы
анализа
проблем
развития
современного
предприятия.
Методы
анализа
макрои
микросреды предприятия. Методы
анализа отраслевых тенденций.
Анализ отраслевой конкуренции.
Анализ
ключевых
факторов
успеха. Методы портфельного
анализа.
Деловые
стратегии.
Анализ
стратегических
возможностей компании. Матрица
И.Ансоффа
и
GAP-анализ.
Матрица
стратегического
развития. Анализ конкурентной
среды. Базовые конкурентные
стратегии.
Ожидаемые результаты:
Знать:
основные
результаты
новейших
исследований
по
проблемам менеджмента; модели
поведения экономических агентов
и рынков.
Уметь:
управлять
развитием
организации, осуществлять анализ
и
разработку
стратегии
организации
на
основе
современных методов и передовых
научных достижений; выявлять
стратегические
направления
анализа.
Компетенции:
способностью
управлять
организациями,
подразделениями,
группами
(командами)
сотрудников,
проектами
и
сетями;
способностью
разрабатывать
корпоративную
стратегию;
способностью
разрабатывать
программы
организационного
развития.
КВ 3.4
Шифр дисциплины: MAKAK 4308
Название дисциплины: Методика
анализа конкурентоспособности
агропромышленного
Пререквизиты: Микроэкономика
Постреквизиты:
Экономика
предприятия

analysis.
Target
criteria.
Methods of analysis of problems
of
modern
enterprise
development.
Methods
of
analysis of macro - and
microenvironment
of
the
enterprise. Methods of analysis
of industry trends. Analysis of
industry competition. Analysis
of key success factors. Methods
of portfolio analysis. Business
strategy. Analysis of the
company's strategic capabilities.
Matrix
I. Ansoff and GAP analysis.
Matrix of strategic development.
Analysis of the competitive
environment. Basic competitive
strategies.
Expected result:
Know: the main results of the
latest research on management;
models of behavior of economic
agents and markets.
Be able to: manage the
development of the organization,
to analyze and develop the
strategy of the organization on
the basis of modern methods and
advanced
scientific
achievements; identify strategic
areas of analysis.
Competencies:
ability
to
manage
organizations,
departments, groups (teams) of
employees,
projects
and
networks; ability to develop
corporate strategy; ability to
develop
organizational
development programs.

SK 3.4
Code of discipline: MAKAK
4308
Name of discipline: methods of
analysis of competitiveness of
agro-industrial
Prerequisites: Microeconomics
Post-requisites:
enterprise

Постреквизиттері:
Кәсіпорын экономикасы
Мақсаты: қазіргі экономика
жағдайында
тиімді
стратегиялық
шешімдерді
қабылдау үшін стратегиялық
талдау
әдістемесінің
тәжірибелік
дағдылардың
пайдалану және теориялық
білімдерді
дамыту
және
қалыптастыру
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Мақсатты тұжырымдау және
стратегиялық
талдау.
Заманауи кәсіпорынның даму
мәселелерін талдау әдістері.
Кәсіпорынның макро және
микро
ортасын
талдау
әдістері. Салалық үрдістерді
талдау
әдістері.
Салалық
бәсекені
талдау.
Табыстылықтың
негізгі
факторларын
талдау.
Портфельдік талдау әдістері.
Іскерлік
стратегиялар.
Компанияның стратегиялық
м.мкіндіктерін
талдау.
И.Ансофф және GAP-талдау
матрицасы.
Стратегиялық
даму матрицасы. Бәсекелік
ортаны
талдау.
Негізгі
бәсекелік стратегиялар.
Күтілетін нәтиже:
Нарық,
экономикалық
агенттердің тәртібі үлгілерін,
менеджмент
мәселелері
бойынша жаңа зерттеулердің
негізгі
нәтижелерін
білу,
ұйымның дамуын басқару,
озық ғылыми жетістіктер және
қазіргі
әдістер
негізінде
ұйымның
стратегиясын
әзірлеу және талдауды іске
асыру,
талдаудың
стратегиялық
бағытын
анықтау.
Құзіреті:
ұйымдар,
қызметкерлер
топтарымен,
жобалармен мен желілермен
басқару
қасиеттері,
корпоративті
стратегияны

Цель изучения: – формирование и
развитие теоретических знаний и
практических
навыков
использования
методологии
стратегического
анализа
для
принятия
эффективных
стратегических
решений
в
условиях современной экономики.
Краткое содержание основных
разделов:
Целеполагание и стратегический
анализ. Критерии целей. Методы
анализа
проблем
развития
современного
предприятия.
Методы
анализа
макрои
микросреды предприятия. Методы
анализа отраслевых тенденций.
Анализ отраслевой конкуренции.
Анализ
ключевых
факторов
успеха. Методы портфельного
анализа.
Деловые
стратегии.
Анализ
стратегических
возможностей компании. Матрица
И.Ансоффа
и
GAP-анализ.
Матрица
стратегического
развития. Анализ конкурентной
среды. Базовые конкурентные
стратегии.
Ожидаемые результаты:
Знать:
основные
результаты
новейших
исследований
по
проблемам менеджмента; модели
поведения экономических агентов
и рынков.
Уметь:
управлять
развитием
организации, осуществлять анализ
и
разработку
стратегии
организации
на
основе
современных методов и передовых
научных достижений; выявлять
стратегические
направления
анализа.
Компетенции:
способностью
управлять
организациями,
подразделениями,
группами
(командами)
сотрудников,
проектами
и
сетями;
способностью
разрабатывать
корпоративную
стратегию;
способностью
разрабатывать
программы
организационного

Economics
The purpose of the study: – the
formation and development of
theoretical
knowledge
and
practical skills of using the
methodology
of
strategic
analysis for effective strategic
decision-making
in
today's
economy.
Summary of main sections:
Goal setting and strategic
analysis.
Target
criteria.
Methods of analysis of problems
of
modern
enterprise
development.
Methods
of
analysis of macro - and
microenvironment
of
the
enterprise. Methods of analysis
of industry trends. Analysis of
industry competition. Analysis
of key success factors. Methods
of portfolio analysis. Business
strategy. Analysis of the
company's strategic capabilities.
Matrix
I. Ansoff and GAP analysis.
Matrix of strategic development.
Analysis of the competitive
environment. Basic competitive
strategies.
Expected result:
Know: the main results of the
latest research on management;
models of behavior of economic
agents and markets.
Be able to: manage the
development of the organization,
to analyze and develop the
strategy of the organization on
the basis of modern methods and
advanced
scientific
achievements; identify strategic
areas of analysis.
Competencies:
ability
to
manage
organizations,
departments, groups (teams) of
employees,
projects
and
networks; ability to develop
corporate strategy; ability to
develop
organizational
development programs.

әзірлеу, ұйымдастыру даму
бағдарламаларын әзірлеу
ТК 3.4
Пәннің шифры: KKSIT 4308
Пән атауы: Қызмет көрсету
сферасындағы инновациялық
технологиялар
Пререквизиттері:
Микроэкономика
Постреквизиттері:
Кәсіпорын экономикасы
Мақсаты: қазіргі экономика
жағдайында
тиімді
стратегиялық
шешімдерді
қабылдау үшін стратегиялық
талдау
әдістемесінің
тәжірибелік
дағдылардың
пайдалану және теориялық
білімдерді
дамыту
және
қалыптастыру
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Мақсатты тұжырымдау және
стратегиялық
талдау.
Заманауи кәсіпорынның даму
мәселелерін талдау әдістері.
Кәсіпорынның макро және
микро
ортасын
талдау
әдістері. Салалық үрдістерді
талдау
әдістері.
Салалық
бәсекені
талдау.
Табыстылықтың
негізгі
факторларын
талдау.
Портфельдік талдау әдістері.
Іскерлік
стратегиялар.
Компанияның стратегиялық
м.мкіндіктерін
талдау.
И.Ансофф және GAP-талдау
матрицасы.
Стратегиялық
даму матрицасы. Бәсекелік
ортаны
талдау.
Негізгі
бәсекелік стратегиялар.
Күтілетін нәтиже:
Нарық,
экономикалық
агенттердің тәртібі үлгілерін,
менеджмент
мәселелері
бойынша жаңа зерттеулердің
негізгі
нәтижелерін
білу,
ұйымның дамуын басқару,
озық ғылыми жетістіктер және
қазіргі
әдістер
негізінде
ұйымның
стратегиясын

развития.
КВ 3.4
Шифр дисциплины: ITSU 4308
Название
дисциплины:
Инновационные технологии в
сфере услуг
Пререквизиты:
Микроэкономика
Постреквизиты:
Экономика
предприятия
Цель изучения: – формирование и
развитие теоретических знаний и
практических
навыков
использования
методологии
стратегического
анализа
для
принятия
эффективных
стратегических
решений
в
условиях современной экономики.
Краткое содержание основных
разделов:
Целеполагание и стратегический
анализ. Критерии целей. Методы
анализа
проблем
развития
современного
предприятия.
Методы
анализа
макрои
микросреды предприятия. Методы
анализа отраслевых тенденций.
Анализ отраслевой конкуренции.
Анализ
ключевых
факторов
успеха. Методы портфельного
анализа.
Деловые
стратегии.
Анализ
стратегических
возможностей компании. Матрица
И.Ансоффа
и
GAP-анализ.
Матрица
стратегического
развития. Анализ конкурентной
среды. Базовые конкурентные
стратегии.
Ожидаемые результаты:
Знать:
основные
результаты
новейших
исследований
по
проблемам менеджмента; модели
поведения экономических агентов
и рынков.
Уметь:
управлять
развитием
организации, осуществлять анализ
и
разработку
стратегии
организации
на
основе
современных методов и передовых
научных достижений; выявлять
стратегические
направления

SK 3.4
Code of discipline: ITSU 4308
Course
name:
Innovative
technologies in the service sector
Prerequisites: Microeconomics
Post-requisites:
enterprise
Economics
The purpose of the study: – the
formation and development of
theoretical
knowledge
and
practical skills of using the
methodology
of
strategic
analysis for effective strategic
decision-making
in
today's
economy.
Summary of main sections:
Goal setting and strategic
analysis.
Target
criteria.
Methods of analysis of problems
of
modern
enterprise
development.
Methods
of
analysis of macro - and
microenvironment
of
the
enterprise. Methods of analysis
of industry trends. Analysis of
industry competition. Analysis
of key success factors. Methods
of portfolio analysis. Business
strategy. Analysis of the
company's strategic capabilities.
Matrix
I. Ansoff and GAP analysis.
Matrix of strategic development.
Analysis of the competitive
environment. Basic competitive
strategies.
Expected result:
Know: the main results of the
latest research on management;
models of behavior of economic
agents and markets.
Be able to: manage the
development of the organization,
to analyze and develop the
strategy of the organization on
the basis of modern methods and
advanced
scientific
achievements; identify strategic
areas of analysis.
Competencies:
ability
to

әзірлеу және талдауды іске
асыру,
талдаудың
стратегиялық
бағытын
анықтау.
Құзіреті:
ұйымдар,
қызметкерлер
топтарымен,
жобалармен мен желілермен
басқару
қасиеттері,
корпоративті
стратегияны
әзірлеу, ұйымдастыру даму
бағдарламаларын әзірлеу
ТК 3.5
Пәннің шифры KSEK 4310
Пәннің атауы: Кәсіпорынның
сыртқы экономикалық қызметі
Пререквизиттер: Кәсіпорын
экономикасы
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
студенттерге
бағалардың жалпы деңгейін
әлемдік анықтауды ескере
отырып
келісім-шарттар
жасасу,
серіктесті
тиімді
таңдау, іскерлік хаттарды
жүргізу және коммерциялық
операцияларды ұйымдастыру
тәжірибелеріне үйрету.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Сыртқы
экономикалық
қызметті
реформалау мақсаты
мен
міндеттері.
Сыртқы
экономикалық
қызметті
реттеудің ұйымдық негіздері
және басқару құрылымы.
Сыртқы
сауданы
реттеу.
Негізгі
коммерциялық
операциялар.
Сыртқы
саудалық
операцияларды
жүргізудің негізгі кезеңдері.
Келісім-шарт
сыртқы
саудадағы
негізгі
құжат.
Халықаралық
лизинг.
Факторинг. Сауда-делдалдық
операциялар. Жарыс типіндегі
сауда операциялары.
Күтілетін нәтиже: сыртқы
экономикалық
қызметте
контрагентті
іріктеу
механизмін,
халықаралық

анализа.
Компетенции:
способностью
управлять
организациями,
подразделениями,
группами
(командами)
сотрудников,
проектами
и
сетями;
способностью
разрабатывать
корпоративную
стратегию;
способностью
разрабатывать
программы
организационного
развития.
КВ 3.5
Шифр дисциплины VDP 4310
Название
дисциплины:
Внешнеэкономическая
деятельность предприятия
Пререквизиты:
Экономика
предприятия
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель
изучения:
обучение
студентов практике составления
контрактов, с учетом мирового
определения общего уровня цен,
выгодного выбора партнера, а
также ведению деловой переписки
и
организации
коммерческих
операций.
Краткое содержание основных
разделов:
Цели и задачи
реформирования
внешнеэкономической
деятельности. Организационные
основы регулирования и структура
управления внешнеэкономической
деятельностью.
Регулирование
внешней торговли. Основные
коммерческие
операции.
Основные
этапы
проведения
внешнеторговых
операций.
Контракт - основной документ во
внешней
торговле.
Международный
лизинг
и
операции
по
организации.
Факторинг.
Торговопосреднические
операции.
Торговые
операции
состязательного типа.
Ожидаемые результаты: освоить
механизм подбора контрагента во
внешнеэкономической
деятельности,
прохождения

manage
organizations,
departments, groups (teams) of
employees,
projects
and
networks; ability to develop
corporate strategy; ability to
develop
organizational
development programs.

SK 3.5
Code of discipline VDP 4310
The name of the discipline:
foreign economic activity of the
enterprise
Prerequisites: Economics of
enterprise
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study:
teaching students the practice of
drawing up contracts, taking into
account the global definition of
the General level of prices,
favorable choice of partner, as
well as business correspondence
and organization of commercial
operations.
Summary of the main sections:
Goals and objectives of the
reform of foreign economic
activity. Organizational basis of
regulation and management
structure of foreign economic
activity. Foreign trade
regulation. Basic commercial
operations. The main stages of
foreign trade operations. The
contract is the main document in
foreign trade. International
leasing and operations of the
organization. Factoring. Trade
and intermediary operations.
Trading operations of
adversarial type.
Expected results: to master the
mechanism of selection of the
counterparty in foreign
economic activity, passing the
preliminary stages before the
conclusion of an international

келісім-шарт
жасасудың
алдындағы кезеңдерден өтуді,
коммерциялық келісім-шарт
жасасу, сол келісім-шарттың
орындалуын
бақылауды
меңгеру.
Құзіреті:
әр
түрлі
халықаралық
келісімшарттардың
әлемдік
стандарттарға
сәйкестігін
анықтау мақсатымен оларды
талдау
және
анықталған
сәйкессіздіктерді халықаралық
саудада даулы тұстардың
туындамауы үшін жою жайлы
білімдерді меңгеру
ТК 3.5
Пәннің шифры AКMI 4310
Пәннің атауы:
Агроөндірістік кешендегі
мемлекетаралық интеграция
Пререквизиттер: Кәсіпорын
экономикасы
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
студенттерге
бағалардың жалпы деңгейін
әлемдік анықтауды ескере
отырып
келісім-шарттар
жасасу,
серіктесті
тиімді
таңдау, іскерлік хаттарды
жүргізу және коммерциялық
операцияларды ұйымдастыру
тәжірибелеріне үйрету.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Сыртқы
экономикалық
қызметті
реформалау мақсаты
мен
міндеттері.
Сыртқы
экономикалық
қызметті
реттеудің ұйымдық негіздері
және басқару құрылымы.
Сыртқы
сауданы
реттеу.
Негізгі
коммерциялық
операциялар.
Сыртқы
саудалық
операцияларды
жүргізудің негізгі кезеңдері.
Келісім-шарт
сыртқы
саудадағы
негізгі
құжат.
Халықаралық
лизинг.
Факторинг. Сауда-делдалдық

предварительных этапов перед
заключением
международной
сделки, заключения коммерческой
сделки, подписания и контроля
исполнения данного контракта.
Компетенции:
владение
знаниями в анализе различных
международных контрактов с
целью выявления их соответствия
мировым стандартам и устранения
выявленных неточностей с целью
предотвращения
возможности
двоякого
толкования
статей
контракта или возникновения
спорных
моментов
в
международной торговле.
КВ 3.5
Шифр дисциплины MIAK 4310
Название
дисциплины:
Межгосударственная интеграция в
агропромышленном комплексе
Пререквизиты:
Экономика
предприятия
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель
изучения:
обучение
студентов практике составления
контрактов, с учетом мирового
определения общего уровня цен,
выгодного выбора партнера, а
также ведению деловой переписки
и
организации
коммерческих
операций.
Краткое содержание основных
разделов:
Цели и задачи
реформирования
внешнеэкономической
деятельности. Организационные
основы регулирования и структура
управления внешнеэкономической
деятельностью.
Регулирование
внешней торговли. Основные
коммерческие
операции.
Основные
этапы
проведения
внешнеторговых
операций.
Контракт - основной документ во
внешней
торговле.
Международный
лизинг
и
операции
по
организации.
Факторинг.
Торговопосреднические
операции.
Торговые
операции

transaction, the conclusion of a
commercial transaction, the
signing and control of the
execution of this contract.
Competence: knowledge in the
analysis of various international
contracts in order to identify
their compliance with
international standards and
eliminate the identified
inaccuracies in order to prevent
the possibility of double
interpretation of the contract
articles or the occurrence of
disputes in international trade.
SK 3.5
Code of discipline MIAK 4310
Name of discipline: interstate
integration in the agro-industrial
complex
Prerequisites: Economics of
enterprise
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study:
teaching students the practice of
drawing up contracts, taking into
account the global definition of
the General level of prices,
favorable choice of partner, as
well as business correspondence
and organization of commercial
operations.
Summary of the main sections:
Goals and objectives of the
reform of foreign economic
activity. Organizational basis of
regulation and management
structure of foreign economic
activity. Foreign trade
regulation. Basic commercial
operations. The main stages of
foreign trade operations. The
contract is the main document in
foreign trade. International
leasing and operations of the
organization. Factoring. Trade
and intermediary operations.
Trading operations of
adversarial type.
Expected results: to master the

операциялар. Жарыс типіндегі
сауда операциялары.
Күтілетін нәтиже: сыртқы
экономикалық
қызметте
контрагентті
іріктеу
механизмін,
халықаралық
келісім-шарт
жасасудың
алдындағы кезеңдерден өтуді,
коммерциялық келісім-шарт
жасасу, сол келісім-шарттың
орындалуын
бақылауды
меңгеру.
Құзіреті:
әр
түрлі
халықаралық
келісімшарттардың
әлемдік
стандарттарға
сәйкестігін
анықтау мақсатымен оларды
талдау
және
анықталған
сәйкессіздіктерді халықаралық
саудада даулы тұстардың
туындамауы үшін жою жайлы
білімдерді меңгеру
ТК 3.5
Пәннің шифры KKSSEKU
4310
Пәннің атауы: Қызмет
көрсету сферасындағы сыртқы
экономикалық қызметті
ұйымдастыру
Пререквизиттер: Кәсіпорын
экономикасы
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
студенттерге
бағалардың жалпы деңгейін
әлемдік анықтауды ескере
отырып
келісім-шарттар
жасасу,
серіктесті
тиімді
таңдау, іскерлік хаттарды
жүргізу және коммерциялық
операцияларды ұйымдастыру
тәжірибелеріне үйрету.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Сыртқы
экономикалық
қызметті
реформалау мақсаты
мен
міндеттері.
Сыртқы
экономикалық
қызметті
реттеудің ұйымдық негіздері
және басқару құрылымы.
Сыртқы
сауданы
реттеу.

состязательного типа.
Ожидаемые результаты: освоить
механизм подбора контрагента во
внешнеэкономической
деятельности,
прохождения
предварительных этапов перед
заключением
международной
сделки, заключения коммерческой
сделки, подписания и контроля
исполнения данного контракта.
Компетенции:
владение
знаниями в анализе различных
международных контрактов с
целью выявления их соответствия
мировым стандартам и устранения
выявленных неточностей с целью
предотвращения
возможности
двоякого
толкования
статей
контракта или возникновения
спорных
моментов
в
международной торговле.

mechanism of selection of the
counterparty in foreign
economic activity, passing the
preliminary stages before the
conclusion of an international
transaction, the conclusion of a
commercial transaction, the
signing and control of the
execution of this contract.
Competence: knowledge in the
analysis of various international
contracts in order to identify
their compliance with
international standards and
eliminate the identified
inaccuracies in order to prevent
the possibility of double
interpretation of the contract
articles or the occurrence of
disputes in international trade.

КВ 3.5
Шифр дисциплины OVDSU 4310
Название
дисциплины:
Организация
внешнеэкономической
деятельности в сфере услуг
Пререквизиты:
Экономика
предприятия
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель
изучения:
обучение
студентов практике составления
контрактов, с учетом мирового
определения общего уровня цен,
выгодного выбора партнера, а
также ведению деловой переписки
и
организации
коммерческих
операций.
Краткое содержание основных
разделов:
Цели и задачи
реформирования
внешнеэкономической
деятельности. Организационные
основы регулирования и структура
управления внешнеэкономической
деятельностью.
Регулирование
внешней торговли. Основные
коммерческие
операции.
Основные
этапы
проведения
внешнеторговых
операций.

SK 3.5
Code of discipline OVDSU
4310
Name of discipline:
Organization of foreign
economic activity in the field of
services
Prerequisites: Economics of
enterprise
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study:
teaching students the practice of
drawing up contracts, taking into
account the global definition of
the General level of prices,
favorable choice of partner, as
well as business correspondence
and organization of commercial
operations.
Summary of the main sections:
Goals and objectives of the
reform of foreign economic
activity. Organizational basis of
regulation and management
structure of foreign economic
activity. Foreign trade
regulation. Basic commercial
operations. The main stages of
foreign trade operations. The

Негізгі
коммерциялық
операциялар.
Сыртқы
саудалық
операцияларды
жүргізудің негізгі кезеңдері.
Келісім-шарт
сыртқы
саудадағы
негізгі
құжат.
Халықаралық
лизинг.
Факторинг. Сауда-делдалдық
операциялар. Жарыс типіндегі
сауда операциялары.
Күтілетін нәтиже: сыртқы
экономикалық
қызметте
контрагентті
іріктеу
механизмін,
халықаралық
келісім-шарт
жасасудың
алдындағы кезеңдерден өтуді,
коммерциялық келісім-шарт
жасасу, сол келісім-шарттың
орындалуын
бақылауды
меңгеру.
Құзіреті:
әр
түрлі
халықаралық
келісімшарттардың
әлемдік
стандарттарға
сәйкестігін
анықтау мақсатымен оларды
талдау
және
анықталған
сәйкессіздіктерді халықаралық
саудада даулы тұстардың
туындамауы үшін жою жайлы
білімдерді меңгеру
ТК 3.6
Пәннің шифры OBZhAT 4311
Пәннің атауы: Өндірістегі
бизнес-жоспарды жасау
әдістері және тетіктері
Пререквизиттер: Кәсіпорын
экономикасы
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
студенттерге
бағалардың жалпы деңгейін
әлемдік анықтауды ескере
отырып
келісім-шарттар
жасасу,
серіктесті
тиімді
таңдау, іскерлік хаттарды
жүргізу және коммерциялық
операцияларды ұйымдастыру
тәжірибелеріне үйрету.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Сыртқы
экономикалық
қызметті

Контракт - основной документ во
внешней
торговле.
Международный
лизинг
и
операции
по
организации.
Факторинг.
Торговопосреднические
операции.
Торговые
операции
состязательного типа.
Ожидаемые результаты: освоить
механизм подбора контрагента во
внешнеэкономической
деятельности,
прохождения
предварительных этапов перед
заключением
международной
сделки, заключения коммерческой
сделки, подписания и контроля
исполнения данного контракта.
Компетенции:
владение
знаниями в анализе различных
международных контрактов с
целью выявления их соответствия
мировым стандартам и устранения
выявленных неточностей с целью
предотвращения
возможности
двоякого
толкования
статей
контракта или возникновения
спорных
моментов
в
международной торговле.

contract is the main document in
foreign trade. International
leasing and operations of the
organization. Factoring. Trade
and intermediary operations.
Trading operations of
adversarial type.
Expected results: to master the
mechanism of selection of the
counterparty in foreign
economic activity, passing the
preliminary stages before the
conclusion of an international
transaction, the conclusion of a
commercial transaction, the
signing and control of the
execution of this contract.
Competence: knowledge in the
analysis of various international
contracts in order to identify
their compliance with
international standards and
eliminate the identified
inaccuracies in order to prevent
the possibility of double
interpretation of the contract
articles or the occurrence of
disputes in international trade.

КВ 3.6
Шифр дисциплины MMRBP 4311
Название дисциплины: Методика
и механизмы разработки бизнесплана в производстве
Пререквизиты:
Экономика
предприятия
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель
изучения:
обучение
студентов практике составления
контрактов, с учетом мирового
определения общего уровня цен,
выгодного выбора партнера, а
также ведению деловой переписки
и
организации
коммерческих
операций.
Краткое содержание основных
разделов:
Цели и задачи
реформирования
внешнеэкономической
деятельности. Организационные

SK 3.6
Discipline code MMRBP 4311
The name of the discipline:
Methods and mechanisms for the
development of a business plan
in production
Prerequisites: Economics of
enterprise
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study:
teaching students the practice of
drawing up contracts, taking into
account the global definition of
the General level of prices,
favorable choice of partner, as
well as business correspondence
and organization of commercial
operations.
Summary of the main sections:
Goals and objectives of the
reform of foreign economic

реформалау мақсаты
мен
міндеттері.
Сыртқы
экономикалық
қызметті
реттеудің ұйымдық негіздері
және басқару құрылымы.
Сыртқы
сауданы
реттеу.
Негізгі
коммерциялық
операциялар.
Сыртқы
саудалық
операцияларды
жүргізудің негізгі кезеңдері.
Келісім-шарт
сыртқы
саудадағы
негізгі
құжат.
Халықаралық
лизинг.
Факторинг. Сауда-делдалдық
операциялар. Жарыс типіндегі
сауда операциялары.
Күтілетін нәтиже: сыртқы
экономикалық
қызметте
контрагентті
іріктеу
механизмін,
халықаралық
келісім-шарт
жасасудың
алдындағы кезеңдерден өтуді,
коммерциялық келісім-шарт
жасасу, сол келісім-шарттың
орындалуын
бақылауды
меңгеру.
Құзіреті:
әр
түрлі
халықаралық
келісімшарттардың
әлемдік
стандарттарға
сәйкестігін
анықтау мақсатымен оларды
талдау
және
анықталған
сәйкессіздіктерді халықаралық
саудада даулы тұстардың
туындамауы үшін жою жайлы
білімдерді меңгеру
ТК 3.6
Пәннің шифры ABZhAT 4311
Пәннің атауы:
Агробизнестегі бизнесжоспарды жасау әдістері және
тетіктері
Пререквизиттер: Кәсіпорын
экономикасы
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
студенттерге
бағалардың жалпы деңгейін
әлемдік анықтауды ескере
отырып
келісім-шарттар
жасасу,
серіктесті
тиімді

основы регулирования и структура
управления внешнеэкономической
деятельностью.
Регулирование
внешней торговли. Основные
коммерческие
операции.
Основные
этапы
проведения
внешнеторговых
операций.
Контракт - основной документ во
внешней
торговле.
Международный
лизинг
и
операции
по
организации.
Факторинг.
Торговопосреднические
операции.
Торговые
операции
состязательного типа.
Ожидаемые результаты: освоить
механизм подбора контрагента во
внешнеэкономической
деятельности,
прохождения
предварительных этапов перед
заключением
международной
сделки, заключения коммерческой
сделки, подписания и контроля
исполнения данного контракта.
Компетенции:
владение
знаниями в анализе различных
международных контрактов с
целью выявления их соответствия
мировым стандартам и устранения
выявленных неточностей с целью
предотвращения
возможности
двоякого
толкования
статей
контракта или возникновения
спорных
моментов
в
международной торговле.

activity. Organizational basis of
regulation and management
structure of foreign economic
activity. Foreign trade
regulation. Basic commercial
operations. The main stages of
foreign trade operations. The
contract is the main document in
foreign trade. International
leasing and operations of the
organization. Factoring. Trade
and intermediary operations.
Trading operations of
adversarial type.
Expected results: to master the
mechanism of selection of the
counterparty in foreign
economic activity, passing the
preliminary stages before the
conclusion of an international
transaction, the conclusion of a
commercial transaction, the
signing and control of the
execution of this contract.
Competence: knowledge in the
analysis of various international
contracts in order to identify
their compliance with
international standards and
eliminate the identified
inaccuracies in order to prevent
the possibility of double
interpretation of the contract
articles or the occurrence of
disputes in international trade.

КВ 3.6
Шифр дисциплины MMRBA 4311
Название дисциплины: Методика
и механизмы разработки бизнесплана в агробизнесе
Пререквизиты:
Экономика
предприятия
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель
изучения:
обучение
студентов практике составления
контрактов, с учетом мирового
определения общего уровня цен,
выгодного выбора партнера, а
также ведению деловой переписки
и
организации
коммерческих

SK 3.6
Шифр дисциплины MMRBA
4311
Название
дисциплины:
Методика
и
механизмы
разработки бизнес-плана в
агробизнесе
Пререквизиты:
Экономика
предприятия
Постреквизиты:
Преддипломная
и
производственная практика
Цель
изучения:
обучение
студентов
практике
составления контрактов, с
учетом мирового определения

таңдау, іскерлік хаттарды
жүргізу және коммерциялық
операцияларды ұйымдастыру
тәжірибелеріне үйрету.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Сыртқы
экономикалық
қызметті
реформалау мақсаты
мен
міндеттері.
Сыртқы
экономикалық
қызметті
реттеудің ұйымдық негіздері
және басқару құрылымы.
Сыртқы
сауданы
реттеу.
Негізгі
коммерциялық
операциялар.
Сыртқы
саудалық
операцияларды
жүргізудің негізгі кезеңдері.
Келісім-шарт
сыртқы
саудадағы
негізгі
құжат.
Халықаралық
лизинг.
Факторинг. Сауда-делдалдық
операциялар. Жарыс типіндегі
сауда операциялары.
Күтілетін нәтиже: сыртқы
экономикалық
қызметте
контрагентті
іріктеу
механизмін,
халықаралық
келісім-шарт
жасасудың
алдындағы кезеңдерден өтуді,
коммерциялық келісім-шарт
жасасу, сол келісім-шарттың
орындалуын
бақылауды
меңгеру.
Құзіреті:
әр
түрлі
халықаралық
келісімшарттардың
әлемдік
стандарттарға
сәйкестігін
анықтау мақсатымен оларды
талдау
және
анықталған
сәйкессіздіктерді халықаралық
саудада даулы тұстардың
туындамауы үшін жою жайлы
білімдерді меңгеру

операций.
Краткое содержание основных
разделов:
Цели и задачи
реформирования
внешнеэкономической
деятельности. Организационные
основы регулирования и структура
управления внешнеэкономической
деятельностью.
Регулирование
внешней торговли. Основные
коммерческие
операции.
Основные
этапы
проведения
внешнеторговых
операций.
Контракт - основной документ во
внешней
торговле.
Международный
лизинг
и
операции
по
организации.
Факторинг.
Торговопосреднические
операции.
Торговые
операции
состязательного типа.
Ожидаемые результаты: освоить
механизм подбора контрагента во
внешнеэкономической
деятельности,
прохождения
предварительных этапов перед
заключением
международной
сделки, заключения коммерческой
сделки, подписания и контроля
исполнения данного контракта.
Компетенции:
владение
знаниями в анализе различных
международных контрактов с
целью выявления их соответствия
мировым стандартам и устранения
выявленных неточностей с целью
предотвращения
возможности
двоякого
толкования
статей
контракта или возникновения
спорных
моментов
в
международной торговле.

общего уровня цен, выгодного
выбора партнера, а также
ведению деловой переписки и
организации
коммерческих
операций.
Краткое содержание основных
разделов:
Цели и задачи
реформирования
внешнеэкономической
деятельности.
Организационные
основы
регулирования и структура
управления
внешнеэкономической
деятельностью. Регулирование
внешней торговли. Основные
коммерческие
операции.
Основные этапы проведения
внешнеторговых
операций.
Контракт - основной документ
во
внешней
торговле.
Международный лизинг и
операции по организации.
Факторинг.
Торговопосреднические
операции.
Торговые
операции
состязательного типа.
Ожидаемые
результаты:
освоить механизм подбора
контрагента
во
внешнеэкономической
деятельности,
прохождения
предварительных этапов перед
заключением международной
сделки,
заключения
коммерческой
сделки,
подписания
и
контроля
исполнения
данного
контракта.
Компетенции: владение
знаниями в анализе различных
международных контрактов с
целью выявления их
соответствия мировым
стандартам и устранения
выявленных неточностей с
целью предотвращения
возможности двоякого
толкования статей контракта
или возникновения спорных
моментов в международной
торговле.

ТК 3.6
Пәннің шифры KKSBZhAT
4311
Пәннің атауы: Қызмет
көрсету саласындағы бизнесжоспарды жасау әдістері және
тетіктері
Пререквизиттер: Кәсіпорын
экономикасы
Постреквизиттер:
Өндірістік және дипломалды
іс-тәжірибе
Мақсаты:
студенттерге
бағалардың жалпы деңгейін
әлемдік анықтауды ескере
отырып
келісім-шарттар
жасасу,
серіктесті
тиімді
таңдау, іскерлік хаттарды
жүргізу және коммерциялық
операцияларды ұйымдастыру
тәжірибелеріне үйрету.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Сыртқы
экономикалық
қызметті
реформалау мақсаты
мен
міндеттері.
Сыртқы
экономикалық
қызметті
реттеудің ұйымдық негіздері
және басқару құрылымы.
Сыртқы
сауданы
реттеу.
Негізгі
коммерциялық
операциялар.
Сыртқы
саудалық
операцияларды
жүргізудің негізгі кезеңдері.
Келісім-шарт
сыртқы
саудадағы
негізгі
құжат.
Халықаралық
лизинг.
Факторинг. Сауда-делдалдық
операциялар. Жарыс типіндегі
сауда операциялары.
Күтілетін нәтиже: сыртқы
экономикалық
қызметте
контрагентті
іріктеу
механизмін,
халықаралық
келісім-шарт
жасасудың
алдындағы кезеңдерден өтуді,
коммерциялық келісім-шарт
жасасу, сол келісім-шарттың
орындалуын
бақылауды
меңгеру.
Құзіреті:
әр
түрлі
халықаралық
келісім-

КВ 3.6
Шифр дисциплины MMRBSU
4311
Название дисциплины: Методика
и механизмы разработки бизнесплана в сфере услуг
Пререквизиты:
Экономика
предприятия
Постреквизиты: Преддипломная
и производственная практика
Цель
изучения:
обучение
студентов практике составления
контрактов, с учетом мирового
определения общего уровня цен,
выгодного выбора партнера, а
также ведению деловой переписки
и
организации
коммерческих
операций.
Краткое содержание основных
разделов:
Цели и задачи
реформирования
внешнеэкономической
деятельности. Организационные
основы регулирования и структура
управления внешнеэкономической
деятельностью.
Регулирование
внешней торговли. Основные
коммерческие
операции.
Основные
этапы
проведения
внешнеторговых
операций.
Контракт - основной документ во
внешней
торговле.
Международный
лизинг
и
операции
по
организации.
Факторинг.
Торговопосреднические
операции.
Торговые
операции
состязательного типа.
Ожидаемые результаты: освоить
механизм подбора контрагента во
внешнеэкономической
деятельности,
прохождения
предварительных этапов перед
заключением
международной
сделки, заключения коммерческой
сделки, подписания и контроля
исполнения данного контракта.
Компетенции:
владение
знаниями в анализе различных
международных контрактов с
целью выявления их соответствия
мировым стандартам и устранения

SK 3.6
Discipline code MMRBSU 4311
The name of the discipline:
Methods and mechanisms for the
development of a business plan
in service sector
Prerequisites: Economics of
enterprise
Post-requisites: pre-Diploma and
industrial practice
The purpose of the study:
teaching students the practice of
drawing up contracts, taking into
account the global definition of
the General level of prices,
favorable choice of partner, as
well as business correspondence
and organization of commercial
operations.
Summary of the main sections:
Goals and objectives of the
reform of foreign economic
activity. Organizational basis of
regulation and management
structure of foreign economic
activity. Foreign trade
regulation. Basic commercial
operations. The main stages of
foreign trade operations. The
contract is the main document in
foreign trade. International
leasing and operations of the
organization. Factoring. Trade
and intermediary operations.
Trading operations of
adversarial type.
Expected results: to master the
mechanism of selection of the
counterparty in foreign
economic activity, passing the
preliminary stages before the
conclusion of an international
transaction, the conclusion of a
commercial transaction, the
signing and control of the
execution of this contract.
Competence: knowledge in the
analysis of various international
contracts in order to identify
their compliance with
international standards and
eliminate the identified

шарттардың
әлемдік
стандарттарға
сәйкестігін
анықтау мақсатымен оларды
талдау
және
анықталған
сәйкессіздіктерді халықаралық
саудада даулы тұстардың
туындамауы үшін жою жайлы
білімдерді меңгеру

выявленных неточностей с целью
предотвращения
возможности
двоякого
толкования
статей
контракта или возникновения
спорных
моментов
в
международной торговле.

Заведующий кафедры «Экономика и сервис»

inaccuracies in order to prevent
the possibility of double
interpretation of the contract
articles or the occurrence of
disputes in international trade.
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