КВ 1.1
Пәннің шифры: BВMKGTN5204
Пән атауы: Білім берудің мазмұнын құрудың
ғылыми- теориялық негіздері
Пререквизиттері: экономикалық теория,
педагогика
Постреквизиттері: Білім алушының кәсібибағытталған қызметін ұйымдастыру
Мақсаты: білім берудің қазіргі әдістерін кеңінен
қолданатын жоғары мектеп оқытушыларын және
экономикалық теория, экономикалық ілімдер
тарихы, экономикалық ғылымының тарихы және
философиясы
облысындағы
зерттеушілерін
дайындау
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: білім
беру
үрдісінің
құралдары,
әдістері
және
ұйымдастыру нысандары және жоғары оқу
орындарындағы педагог қызметіне қойылатын
нормативті және құқықтық талаптар.
Күтілетін нәтиже: - қиын жағдайларды шешу,
- оқу үрдісіне деген жауапкершілік сезімі
Құзыреті:
магистранттарды
ЖОО-ң
педагогикалық
үрдісінде
ғылыми-теориялық
негіздері әдістемесімен қаруландыру;
- логикалық, аналитикалық және концептуалды
ойлауды игеру

КВ 1.1
Шифр дисциплины: NTORSO 5204
Название дисциплины: Научно-теоретические
основы разработки содержания образования
Пререквизиты: экономическая теория, педагогика.
Постреквизиты: Организация профессионально ориентированной деятельности обучаемых
Цель изучения: раскрытие единства преподавания
всех экономических наук, изучение интерактивных
методов и форм обучения. Овладение магистрами
практическими умениями и навыками, необходимыми
для эффективного обучения и воспитания
Краткое содержание основных разделов: Теория и
практика
процесса
обучения
обучаемых,
его
закономерности.
Средства,
способы
и
организационные формы учебно-воспитательного
процесса и нормативные и правовые требования к
деятельности
педагогов
в
высших
учебных
заведениях
Ожидаемые результаты:
- навыки разрешения трудных ситуаций,
- чувство ответственности за учебный
процесс
Компетенции:
вооружение
магистрантов
теоретическими и практическими основами методики
преподавания экономических дисциплин в условиях
целостного педагогического процесса ВУЗа.
- овладеть навыками логического, аналитического и
концептуального мышления.

EC 1.1
Identifier discipline: STBftDEC 5204
Title discipline:Scientific and theoretical basis for
the development of educational content
Prerequisites: economic theory, pedagogy
Postrequisites:
The
organization
trained
professionally -oriented activities
Studying purpose: disclosure of all economic unity
of teaching science, the study of methods and forms
of interactive learning. Mastering Masters practical
skills and knowledge required for effective training
and education
Summary of the main sections: Theory and
practice of the learning process of students, its laws.
Means, methods and organizational forms of the
educational process and regulatory and legal
requirements for the work of teachers in higher
education institutions
Expected results: - Resolution skills difficult
situations
- Sense of responsibility for the learning process
Competencies: - Weapons undergraduates
theoretical and practical basics methods of teaching
economic subjects in conditions of complete student
teaching
process.
- Master the skills of logical, analytical and
conceptual thinking

КВ 1.1
Пәннің шифры: GPZAM 5204
Пән атауы: Ғылыми-педагогикалық
зерттеулердің әдістемесі және методологиясы
Пререквизиттері: экономикалық теория,
педагогика
Постреквизиттері: жаһандану жағдайындағы
экономикалық саясат
Мақсаты: ғылыми-педагогикалық зерттеулерді
ұйымдастырудың процедурасын білу, барлық

КВ 1.1
Шифр дисциплины: MMNPI 5204
Название дисциплины: Методология и методика
научно-педагогических исследований
Пререквизиты: экономическая теория, педагогика
Постреквизиты: экономическая политика в
условиях глобализации
Цель изучения: подготовка преподавателей высшей
школы и исследователей в области научнопедагогических исследований, владеющих широким

EC 1.1
Identifier discipline: MMCER 5204
Title discipline: Methodology and methods cientific
and educational research
Prerequisites: economic theory, pedagogy
Postrequisites: economic policy in the context of
globalization
Studying purpose: preparation of high school
teachers and researchers in the field of economic
theory, history of economics, history and philosophy

экономикалық
ғылымдардың
жүргізілу
методологиясының бірдейлігін ашу
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Ғылымипедагогикалық
зерттеулердің
әдістемесі,
Ғылыми-педагогикалық
зерттеулердің
методологиясы.
Ғылыми-педагогикалық
зерттеулердің әдістемесі және методологиясын
тиімді пайдалану
Күтілетін нәтиже: курсты аяқтағаннан кейін
магистранттардың
дағдылары:
маманның
ғылыми-педагогикалық
принциптеріне
сай
қабылданған шешімдері үшін жауапты болу;
басқару шешімдерінің тиімді вараниттарын
қабылдау.
Құзыреті: - зерттеу нәтижелерін бағалау
қабілеттілігі және дайындығы;
- ақпаратты
талдау,
синтездеу және
түйіндеу қабылеті;
- орынжалған
жұмыстың
нәтижелерін
баяндау және көрсету қабілеті.

спектром современных методов экономических
исследований
и
навыками
философскометодологического анализа и оценки экономических
теорий.
Краткое содержание основных разделов:
Методология научно-педагогических исследований,
методика
научно-педагогических
исследований,
эффективное применение методологии и методики
научно-педагогических исследований
Ожидаемые результаты: По завершении изучения
курса магистранты должны обладать следующими
навыками и умениями: осознавать и нести
ответственность за принимаемые решения в
соответствии с научно-педагогическими принципами;
выбирать оптимальные варианты управленческих
решений.
Компетенции:
- способность и готовность оценивать результаты
исследований;
- способность анализировать, синтезировать и
критически резюмировать информацию;
- способность оформлять, представлять и
докладывать результаты выполненной работы.

of economics, owning a wide range of modern
methods of economic research skills and
philosophical and methodological analysis and
evaluation of economic theories
Summary of the main sections:
Methodology of scientific and pedagogical research,
the methodology of scientific and pedagogical
research, effective application of methodology and
methods of scientific and pedagogical research
Expected results: Upon completion of graduate
study course should possess the following skills and
abilities: be aware of and take responsibility for the
decisions taken in accordance with the principles of
economic culture specialist, choose the best options
of management decisions.
Competencies: - Ability and willingness to assess
the
results
of
research;
- The ability to analyze, synthesize and summarize
critical
information;
- The ability to draw, present and report the results of
the work performed

КВ 1.1
Пәннің шифры: EGZАU 5204
Пән атауы: Экономикадағы ғылыми
зерттеулердің әдістемесі және ұйымдастырылуы
Пререквизиттері: экономикалық теория,
педагогика
Постреквизиттері: жаһандану жағдайындағы
экономикалық саясат
Мақсаты:
экономикадағы
ғылыми-зерттеу
жұмыстарын
жүргізуді
ұйымдастырудың
процедурасын
білу,
барлық
экономикалық
ғылымдардың жүргізілуінің бірдейлігін ашу,
оқудың интерактивті әдістері мен формаларын
үйрену.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: пәнінің
жалпы түсінігі. Экономикалық ғылымның қазіргі

КВ 1.1
Шифр дисциплины: MONIE 5204
Название дисциплины: Методика и организация
научных исследовании в экономике
Пререквизиты: экономическая теория, педагогика
Постреквизиты: экономическая политика в
условиях глобализации
Цель изучения: организация проведения научноисследовательских работ в экономике. Раскрытие
однородности
проведения
экономических
наук,
изучение интерактивных методов и форм обучения
Краткое
содержание
основных
разделов:
Содержание, задачи и понятийный аппарат
дисциплины. Начало формирования современных
теоретико-методологических
оснований
экономической науки. Особенности экономической

EC 1.1
Identifier discipline: TOSRE 5204
Title discipline: Technique and organization of
scientific research in economics
Prerequisites: economic theory, pedagogy
Postrequisites: economic policy in the context of
globalization
Studying purpose: organization of research work
in the economy. Disclosure of uniformity of economic
sciences, the study of interactive methods and forms
of education
Summary of the main sections: The content,
objectives and conceptual apparatus of discipline.
Start building the modern theoretical and
methodological foundations of economic science.
Features economics

теоретико-методологиялық
негіздемелердің
қалыптасу басы. Экономикалық ғылымның
ерекшеліктері.
Күтілетін нәтиже: курсты аяқтағаннан кейін
магистранттардың
дағдылары:
маманның
экономикалық мәдениеті принциптарына сай
қабылданған шешімдері үшін жауапты болу;
басқару шешімдерінің тиімді варианттарын
қабылдау.
Құзыреті: - зерттеу нәтижелерін бағалау
қабілеттілігі және дайындығы;
- ақпаратты талдау, синтездеу және түйіндеу
қабылеті.

науки.
Ожидаемые результаты: По завершении изучения
курса магистранты должны обладать следующими
навыками и умениями: осознавать и нести
ответственность за принимаемые решения в
соответствии с принципами экономической культуры
специалиста; выбирать оптимальные варианты
управленческих решений.
Компетенции:
- способность и готовность оценивать результаты
исследований;
способность анализировать, синтезировать и
критически резюмировать информацию

Expected results: Upon completion of graduate
study course should possess the following skills and
abilities: be aware of and take responsibility for the
decisions taken in accordance with the principles of
economic culture specialist, choose the best options
of management decisions.
Competencies: - Ability and willingness to assess
the
results
of
research;
- The ability to analyze, synthesize and summarize
critical information

ТК 1.1
Пәннің шифры: IZhBT 5306
Пән атауы: Инвестициялық жобаларды бағалау
тиімділігі
Пререквизиттері:
кәсіпорын
экономикасы,
фирманың экономикалық қауіпсіздігі
Постреквизиттері: микро-макроэкономикалық
талдау
Мақсаты: инвестициялық жобалардың тиімді
болуының механизмін зерттеу. Инвестициялық
жобалардың тиімділігінің экономикалық мазмұны
және қажеттілігін зерттеу.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
инвестициялық
және
инновациялық
стратегияларда басқару шешімдерін тиімді
қабылдау, қаржылық инвестициялар портфелін
қалыптастыруда
нақты
инвестициялаудың
мақсатты бағдарламасын әзірлеу нысандарының
тиімді бағыттарын таңдау.
Күтілетін нәтиже: пәнді игеру нәтижесінде
магистранттар: - инвестициялық шешімдер
қабылдау логикасын игеру;
- осы басқару үрдісіндегі отандық және шетелдік
шаруашылық тәжірибедегі қазіргі инвестициялық
технологиялар мен құрылғыларды қолдану;
Құзыреті:
нарықтық
экономикаға
сай

КВ 1.1
Шифр дисциплины: OEIP 5306
Название дисциплины: Оценка эффективности
инвестиционных проектов
Пререквизиты: экономика предприятия,
экономическая безопасность фирмы
Постреквизиты: микро-макроэкономический анализ
Цель изучения: исследование механизма достижения
эффективности инвестиционных проектов. Изучение
необходимости
и
экономического
содержания
эффективности инвестиционного проекта.
Краткое содержание основных разделов: принятия
управленческих решений в области обоснования
инвестиционной и инновационной стратегий, выбора
эффективных направлений и форм разработки
целенаправленной
программы
реального
инвестирования и формирования сбалансированного
портфеля финансовых инвестиций.
Ожидаемые результаты: В результате изучения
дисциплины магистрант должен:
- вырабатывать логику принятия инвестиционных
решений;
- использовать современные инвестиционные
технологии и инструменты, практикуемые в
отечественной и зарубежной хозяйственной практике
в процессе этого управления.

EC 1.1
Identifier discipline: EEIP 5306
Title discipline: Evaluating the effectiveness of
investment projects
Prerequisites: enterprise economy, Economic
security firms
Postrequisites: micro-macro-economic analysis
Studying purpose: study of the mechanism to
achieve efficiency of investment projects. Study the
need for and effectiveness of the economic content
of the investment project
Summary of the main sections: management
decision-making in the field of study of investment
and innovation strategies, the choice of effective
directions and forms to develop a focused program
of real investment and formation of a balanced
portfolio of financial investments
Expected results: As a result of studying the
discipline
master's
degree
must:
- To develop the logic of making investment
decisions;
- Use of modern investment techniques and tools
practiced in domestic and foreign economic practices
in the process control
Competencies: - Have an understanding of the
system of modern methods of management of

инвестициялық қызметті басқарудың қазіргі
әдістер жүйесі туралы білу;
- жаңа инвестициялық идеологияны және
басқарудың инвестициялық мәдениетін
қабылдау;
- логикалық,
аналитикалық
және
концептуалды ойлауды игеру

Компетенции: - иметь представление о системе
современных методов управления инвестиционной
деятельности, адекватных рыночной экономике;
- воспринимать новую инвестиционную идеологию и
инвестиционную культуру управления;
- овладеть навыками логического, аналитического и
концептуального мышления.

investment activities, adequate market economy;
- Open to new investment ideology and investment
management
culture;
- Master the skills of logical, analytical and
conceptual thinking

ТК 1.1
Пәннің шифры: KKZhZh 5306
Пән атауы: Кәсіпорын қызметін жоспарлау және
жобалау
Пререквизиттері:
кәсіпорын
экономикасы,
фирманың экономикалық қауіпсіздігі
Постреквизиттері: микро-макроэкономикалық
талдау
Мақсаты:
Бұл
курс
магистранттарға
кәсіпорындар
және
фирмалар
қызметінің
тиімділігі олардың жақын және алыс даму
болашағын алдын ала көруі қаншалықты дұрыс
екенін – жобалауды, сол сияқты даму жоспарын,
өндірістік
бағдарламаларын,
бизнесжоспарларын әзірлеу кезіндегі тәуелділігін түсіну
үшін қажет
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Кәсіпорын қызметін жобалау және жоспарлау
жүйесі. Жоспарлау және жобалау орны. Техника
және жоспарлау түрлерін қарастыру. Фирма
жобаларының және жоспарларының жүйесі.
Кәсіпорын (фирма) деңгейіндегі әзірлеу әдістері
және жобалар объектілері. Экстраполяциялық
жобалау. Жоспарлаудағы нормативтердің ролі.
Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын кешенді
әзірлеу. Өндірісті оперативтік жоспарлау (ӨОЖ).
ӨОЖ-дың міндеттері мен әдістері. Күнтізбелікжоспарлы нормативтер. Оперативті-өндірістік
жоспарлау. Кәсіпорынның өндірістік-диспетчерлік
бөлімінің құрылымы. Өндірісті диспетчерлеу.
Күтілетін нәтиже: пәнді игеру нәтижесінде
фирма қызметін жоспарлау және жобалаудағы

КВ 1.1
Шифр дисциплины: PPDP 5306
Название дисциплины: Планирование и
прогнозирование деятельности предприятий
Пререквизиты: экономика предприятия,
экономическая безопасность фирмы
Постреквизиты: микро-макроэкономический анализ
Цель
изучения:
Данный
курс
необходим
магистрантам
для
того
чтобы
понять,
что
эффективная деятельность предприятий и фирм в
значительной степени зависит как и от того, насколько
достоверно они предвидят дальнюю и ближнюю
перспективу
своего
развития,
то
есть
от
прогнозирования, так и при условии разработки
планов
развития,
производственных
программ,
бизнес-планов.
Краткое содержание основных разделов: Система
прогнозирования и планирования деятельности
предприятия. Место планирования и прогнозирования.
Обзор техники и видов планирования. Система
прогнозов и планов фирмы. Методы разработки и
объекты прогнозов на уровне предприятия (фирмы).
Экстраполяционное
прогнозирование.
Роль
нормативов в планировании. Комплексный подход к
разработке
производственной
программы
предприятия.
Оперативное
планирование
производства (ОПП). Задачи и методы ОПП.
Календарно-плановые
нормативы.
Оперативнопроизводственное
планирование.
Структура
производственно-диспетчерского отдела предприятия
(ПДО). Диспетчирование производства.
Ожидаемые результаты: В результате освоения

EC 1.1
Identifier discipline: PFAF 5306
Title discipline: Planning and forecasting activities
of the firm
Prerequisites: enterprise economy, Economic
security firms
Postrequisites: micro-macro-economic analysis
Studying purpose: This course needs to
магистрантам in order that to understand that
effective activity of enterprises and firms largely
depends as well as from that, as far as for certain
they foresee the distant and near prospect of the
development, id est from prognostication, so on
condition of development of plans of development,
productive programs, businessplans.
Summary of the main sections: System of
prognostication and planning of activity of enterprise.
Place of planning and prognostication. Review of
technique and types of planning. System of
prognoses and plans of firm. Methods of
development and objects of prognoses at the level of
enterprise(firms). Extrapolation prognostication. A
role of norms is in planning. Complex going near
development of the productive program of enterprise.
Operative planning of production (ОРР). Tasks and
methods of ОРР. Календарно-плановые norms.
Оперативно-производственное planning. Structure
of productively-controller's department of enterprise.
Manual supervision of production.
Expected results: As a result of mastering of
object the creative thinking necessary for the choice
of the best methods of the corresponding use of the

алынған білімдердің ең тиімді әдістерін таңдау
үшін қажетті творчестволық ойлау қалыптасу
керек.
Алынған теоретикалық білімдерін тәжірибе
мақсатында қолдана білу.
Құзыреті: фирма қызметін жоспарлау және
жобалау саласындағы логикалық, аналитикалық
және концептуалды ойлауды игеру

предмета должно выработаться творческое
мышление, необходимое для выбора лучших
способов соответствующего использования
приобретенных знаний в планировании и
прогнозировании деятельности фирмы.
Использование приобретенных знаний в практических
целях.
Компетенции: овладеть навыками логического,
аналитического и концептуального мышления в
области планирования и прогнозирования
деятельности фирмы

purchased
knowledge
in
planning
and
prognostication of activity of firm must be produced.
The use of the purchased knowledge is in practical
aims.
Competencies: to capture skills of the logical,
analytical and conceptual thinking in area of planning
and prognostication of activity of firm

ТК 1.2
Пәннің шифры: UIID 5307
Пән
атауы:
Ұлттық
инновациялық
инфрақұрылымның дамуы
Пререквизиттері: кәсіпкерлік
Постреквизиттері: Экономиканың
трансформация жағдайындағы әлеуметтік даму
Мақсаты:
магисранттардың
ұлттық
инновациялық инфрақұрылымның дамуымен
танысу. ҚР стратегиялық бағдарламаларын білу.
Инновациялық инфрақұрылымының дамуының
шетел тәжірибесін зерттеу.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
инновациялық қызмет саласындағы өнеркәсіптің
өнімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату.
Отандық
және
шетел
ғылыми-техникалық
әлеуетін қолдану және оның негізінде бәсекеге
қабілетті өндіріс құру. Инновациялық даму
облысындағы
мемлекеттік
саясат.
Ұлттық
инновациялық жүйенің негізгі элементтерін
қалыптастыру және дамыту. Ғылыми әлеует.
Инновациялық
инфрақұрылым.
Қаржылық
инфрақұрылым. Инновациялық кәсіпкерлік.
Күтілетін нәтиже: курсты аяқтағаннан соң
магистранттар келесі дағдылар мен білімдерін
көрсете алу керек: түсініктерді еркін қолдану,
инновациялық
инфрақұрылымның
кейбір
аспектілерін
критикалау
немесе
түсіндіру;

КВ 1.2
Шифр дисциплины: RNII 5307
Название дисциплины: Развитие национальной
инновационной инфраструктуры
Пререквизиты: предпринимательство
Постреквизиты: Социальное развитие в условиях
трансформации экономики
Цель изучения: знакомство магистрантов с развитием
национальной
инновационной
инфраструктуры.
Изучение
стратегических
программ
развития
Республики Казахстан. Исследование зарубежного
опыта
развития
инновационных
инфраструктур
зарубежных стран.
Краткое
содержание
основных
разделов:
Повышение
производительности
и
конкурентоспособности промышленности в сфере
инновационной
деятельности.
Использование
отечественного и зарубежного научно-технического
потенциала
и
создания
на
его
основе
конкурентоспособного производства. Государственная
политика в области инновационного развития.
Формирование и развитие основных элементов
национальной инновационной системы. Научный
потенциал.
Инновационная
инфраструктура.
Финансовая
инфраструктура.
Инновационное
предпринимательство.
Ожидаемые результаты: По завершении изучения
курса магистранты должны обладать следующими

EC 1.2
Identifier discipline: DNII 5307
Title discipline: Development of a national
innovation infrastructure
Prerequisites: entrepreneurship
Postrequisites: Social development in the
conditions of economic transformation
Studying
purpose:
familiarity
with
the
development of undergraduates national innovation
infrastructure. Study of strategic development of the
Republic of Kazakhstan. The study of foreign
experience developing innovative infrastructures of
foreign countries
Summary of the main sections: Increase
industrial productivity and competitiveness in the
field of innovation. Using domestic and foreign
scientific and technical building and on its basis of
competitive production. State policy in the field of
innovation. Formation and development of the main
elements of the national innovation system. Scientific
potential.
Innovation
infrastructure.
Financial
infrastructure. Innovative entrepreneurship.
Expected results: Upon completion of graduate
study course should possess the following skills and
abilities: operate freely concepts put forward, to
justify or criticize certain aspects of the development
of innovation infrastructure, identify problems and
determine solutions

мәселелерді табу және олардың тиімді шешу
жолдарын білу.
Құзыреті:
магистрантта
Қазақстан
экономикасының жалпы жағдайы, инновациялық
дамудың басты бағыттары туралы көзқарас
қалыптастыру;
ұлттық
инновациялық
инфрақұрылымның
негізгі
экономикалық
көрсеткіштерін есептеу білу.

навыками и умениями: свободно оперировать
понятиями, выдвигать, обосновывать или подвергать
критике те или иные аспекты развития инновационной
инфраструктуры; выявлять проблемы и определять
пути их решения.
Компетенции: - Формирование представлений у
магистранта
об
общем
состоянии
экономики
Казахстана, о главных направлениях инновационного
развития;
- Умения просчитывать основные экономические
показатели касательно национальной инновационной
инфраструктуры.

Competencies: - Formation of representations
from a student about the general state of the
economy of Kazakhstan, the main directions of
innovative
development;
- Skills to calculate the main economic indicators on
national innovation infrastructure.

ТК 1.2
Пәннің шифры: ZhZhES 5307
Пән
атауы:
Жаһандану
жағдайындағы
экономикалық саясат
Пререквизиттері: кәсіпкерлік
Постреквизиттері: Жаңа экономикалық даму
жағдайындағы институттарды модернизациялау
Мақсаты:
экономикалық
және
әлеуметтік
прогресстегі
өзгерістерді,
трансұлттық
компаниялар тарапынан бақылауды, бәсекелестік
стратегиялар негізінде қалыптасатын саясаттың
қалыптасуын есепке ала отырып, мемлекет
қызметінің жаһандануының қарама-қайшылық
процестерін қарастыру
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Жаһандану
жағдайындағы
экономикалық
саясаттың мәні мен мазмұны. Экономикалық
саясаттың басты бағыттарын және даму
инструменттерін анықтау. Әлемдік нарықтағы
экономикалық үрдістердің ролін және түсінігін
анықтау
және
олардың
әлемдік
ұлттық
экономикаға тигізетін әсері.
Күтілетін нәтиже: пәнді игеру нәтижесінде ҚР
экономикалық саясаты жағдайында алынған
білімді сәйкесінше қолданудың ең тиімді әдістерін
таңдау үшін қажетті творчестволық ойлау
қалыптасу керек. Күнделікті өзгеріп отыратын

КВ 1.2
Шифр дисциплины: EPUG 5307
Название дисциплины: Экономическая политика в
условиях глобализации
Пререквизиты: предпринимательство
Постреквизиты: Модернизация институтов в
условиях нового экономического развития
Цель
изучения:
рассмотреть
противоречивые
процессы глобализации деятельности государства с
учетом изменений в экономическом и социальном
прогрессе, контроля со стороны транснациональных
компаний,
формирования
политики
на
базе
конкурентных стратегий
Краткое содержание основных разделов: Понятие
и содержание экономической политики в условиях
глобализации. Определение главных направлений и
инструментов развития экономической политики.
Определение понятий, роли экономических процессов
на мировом рынке и их влияние на национальную
мировую экономику.
Ожидаемые результаты: В результате освоения
предмета
должно
выработаться
творческое
мышление, необходимое для выбора лучших
способов
соответствующего
использования
приобретенных знаний в условиях экономической
политики
Республики
Казахстан.
Большие
возможности для бизнеса в ежедневно изменяющемся

EC 1.2
Identifier discipline: EPCG 5307
Title discipline: Economic policy in the context of
globalization
Prerequisites: entrepreneurship
Postrequisites: Modernization of Institutes in the
Conditions of New Economic Development
Studying
purpose:
consider
contradictory
processes of globalization activities of the state,
taking into account changes in the economic and
social progress, the control of the multinational
companies, policy-based competitive strategies
Summary of the main sections: Concept and
content of economic policy in the context of
globalization. Determination of the main directions of
development tools and economic policy. Definition of
the concepts, the role of economic processes in the
world market and their impact on national global
economy.
Expected results: As a result of the development
of the subject should develop creative thinking, you
need to select the best ways to appropriate use of
the acquired knowledge in terms of economic policy
of the Republic of Kazakhstan. Great business
opportunity in the daily-changing business world.
Using the acquired knowledge for practical purposes
Competencies: master the skills of logical,

іскер әлемде бизнес үшін үлкен мүмкіншілктерді
көру керек. Алынған білімдерді практикалық
мақсатта қолдана білу.
Құзыреті: экономикалық саясат облысында
логикалық, аналитикалық және концептуалды
ойлауды игеру

деловом мире. Использование приобретенных знаний analytical and conceptual thinking on economic
в практических целях
policy
Компетенции: овладеть навыками логического,
аналитического и концептуального мышления в
области экономической политики

ТК 1.2
Пәннің шифры: KEКЕI 5307
Пән атауы: Қазақстан және Евразиялық
кеңістігіндегі экономикалық интеграция
Пререквизиттері: кәсіпкерлік
Постреквизиттері: Қазіргі заманғы
Қазақстанның экономикалық дамуының
модернизациясы
Мақсаты: экономикалық интеграция саласында
білімдер мен дағдыларды қалыптастыру және
игеру.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Европалық Одақ. ЕО саяси және Қазақстанның
экономикалық қарым-қатынастың қазіргі қалпы
мен өсу қарқынына ықпалы.
Күтілетін
нәтиже:
Алынған
білімді
практикалық мақсатта, талдау мен ғылыми
зерттеулерде пайдалана білу.
Құзыреті: Евразия кеңістігіндегі экономикалық
интеграцияны және Қазақстанды экономикалық
талдауда
логикалық,
аналитикалық
және
концептуалды ойлау дағдыларын иелену.

КВ 1.2
Шифр дисциплины: EIEPK 5307
Название дисциплины: Экономическая интеграция
Евразийского пространства и Казахстана
Пререквизиты: предпринимательство
Постреквизиты: Модернизация экономического
развития современного Казахстана
Цель изучения: формирование и усвоение знаний,
умений и навыков в области экономической
интеграции.
Краткое
содержание
основных
разделов:
Европейское пространство. Влияние Европейского
пространства на динамику и современное состояние
взаимных политических и экономических отношений
Казахстана.
Ожидаемые
результаты:
Использование
приобретенных знаний в практических целях, при
анализе и научных исследованиях.
Компетенции: овладеть навыками логического,
аналитического и концептуального мышления при
экономическом анализе экономической интеграции
Европейского пространства и Казахстана.

ТК 1.3
Пәннің шифры: MMТ 5308
Пән атауы: Микро-макроэкономикалық талдау
Пререквизиттері: экономикалық теория
Постреквизиттері:
зерттеу
іс-тәжірибесі,
магистрлік диссертацияны орындау
Мақсаты: нарықты зерттеу, сатып алушылардың
мінез-құлқын зерттеу, жағдай мен мәселені
талдау,
мүмкіндіктеріне
қарай
шешім

EC 1.3
КВ 1.3
Identifier discipline: MMA 5308
Шифр дисциплины: MMA 5308
Title discipline: Micro macroeconomic analysis
Название дисциплины: Микро-макроэкономический
Prerequisites: economic theory
анализ
Postrequisites: research practice, the performance
Пререквизиты: экономическая теория
Постреквизиты: исследовательская практика,
of the master's thesis
Studying purpose: market research study of
выполнение магистерской диссертации
Цель изучения: исследование рынка, изучение
consumer behavior, analysis of the situation and
поведения покупателей, анализ ситуации и проблемы, problems and their solution on existing capacities

EC 1.2
Identifier discipline: EIESK 5307
Title discipline: Economic integration of the
Eurasian space and Kazakhstan
Prerequisites: entrepreneurship
Postrequisites: Modernization of economic
development of modern Kazakhstan
Studying purpose: forming and mastering of
knowledge, abilities and skills in area of economic
integration.
Summary of the main sections: European space.
Influence of European space on a dynamics and
modern state of mutual political and economic
relations of Kazakhstan.
Expected results: The use of the purchased
knowledge is in practical aims, at an analysis and
scientific researches.
Competencies: to capture skills of the logical,
analytical and conceptual thinking at the economic
analysis of economic integration of European space
and Kazakhstan.

қабылдаулары, бәсекеге қабілеттілікті арттыру
және табысты көбейту. Бұл пән магистранттың
барлық болып жатқан үрдістерді макро- және
микродеңгейде түсінуі үшін керек.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: микромакроэкономикалық
талдаудың
ары
қарай
негізделуін С.Н. Бернштейн, А.Н. Колмогоров,
А.Я. Хинчин, Р. Мизеса және П. Левидің
еңбектерінде
көруге
болады.
Олар
математикалық
моделдер
мен
экономика
арасында
тығыз
байланысын
көрсеткен.
Математикалық
моделдің
практикамен
байланысы математикалық статистиканың –
ықтималдықтар теориясына ұқсас математикалық
пәннің пайда болуына әкелді.
Күтілетін нәтиже: бәсекелес фирманың
пайдасын максиммизациялау, жетілген бәсеке
нарығы,
монополия
және
монопсония,
монополиялық бәсекелестік және олигополия,
өндіріс факторлар нарығы, жалпы тепе-теңдік,
қоғамдық игіліктер.
Құзыреті: теория және практиканы, сұраныс пен
ұсыныстың
қалыптасуын,
салыстырмалы
статистиканы және сұранысты талдауды, еңбекті
ұсыну және шаруашылық жүргізу капиталын,
өндіріс және өнім шығындарын, бәсекелес
фирманың
пайдасын
максимизациялау,
шаруашылық
жүргізу
тәжірибесінде
магистранттар
объективті
экономикалық
заңдылықтардың қызмет ету механизмін қолану
негіздерін игереді.

их решение с учетом имеющихся возможностей,
повышение конкурентоспособности, увеличение
прибыли. Данная дисциплина нужна для того, чтобы
магистранту понять все происходящие процессы на
макро- и микро- уровне.
Краткое
содержание
основных
разделов:
Дальнейшее обоснование микро-макроэкономического
анализа получила в работах С.Н. Бернштейна, А.Н.
Колмогорова, А.Я. Хинчина, Р. Мизеса и П. Леви. Ими
установлены тесные связи между математическими
моделями
и экономикой. Связь математической
модели с практикой привела к возникновению и
развитию математической статистики – прикладной
математической дисциплины, родственной теории
вероятностей.
Ожидаемые результаты: максимизацию прибыли
конкурентной фирмы, рынок совершенной
конкуренции, монополия и монопсония,
монополистическая конкуренция и олигополия, рынки
факторов производства, общее равновесие,
общественные блага
Компетенции: магистранты будут знать основы
использования механизма действия объективных
экономических законов в практике хозяйствования,
теорию и практику, формирование спроса и
предложения, сравнительную статистику и анализ
спроса, предложение труда и капитала
домохозяйствами, производство и издержки
производства, максимизацию прибыли конкурентной
фирмы.

ТК 1.3
Пәннің шифры: AEРВ 5308
Пән
атауы:
Әлеуметтік-экономикалық
процесстерді болжамдау
Пререквизиттері: экономикалық теория
Постреквизиттері:
зерттеу
іс-тәжірибесі,
магистрлік диссертацияны орындау
Мақсаты: берілген курс мақсаты экономиканың

EC 1.3
КВ 1.3
Identifier discipline: FSEP 5308
Шифр дисциплины: PSEP 5308
Название дисциплины: Прогнозирование социально- Title discipline: Forecasting of social-economic
экономических процессов
processes
Prerequisites: economic theory
Пререквизиты: экономическая теория
Postrequisites: research practice, the performance
Постреквизиты: исследовательская практика,
выполнение магистерской диссертации
of the master's thesis
Цель изучения: Целью данного курса является Studying purpose: The aim of this course are a

and competitiveness, increase profits. This discipline
is needed in order to understand all undergraduates
processes occurring at the macro and micro level.
Summary of the main sections: Further study of
micro-macro-economic analysis in the works of SN
Bernstein, AN Kolmogorov, AJ Khinchin, R. von
Mises and Levy. They established close ties
between the mathematical models and the economy.
Connection with the practice of the mathematical
model has led to the emergence and development of
mathematical statistics - applied mathematical
disciplines related probability theory.
Expected results: profit-maximizing competitive
firm, perfect competition, monopoly and monopsony,
monopolistic competition and oligopoly, factor
markets, general equilibrium, public goods
Competencies: undergraduates will know the
basics of using the mechanism of action of objective
economic laws in management practice, theory and
practice, the formation of supply and demand,
comparative statistics and analysis of the demand,
the supply of labor and capital by households,
production and production costs, profit-maximizing
competitive firm

қызмет ету үрдісінде қолданатын әлеуметтікэкономикалық үрдістерді, қарастырылып отырған
сұрақтардың әдістемелік негізін оқу және игеру
болып табылады.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Әлеуметтік-экономикалық
жобалау:
негізгі
түсініктер,
пәні,
әдістері
және
жобалар
типологиясы.
Әлеуметтік-экономикалық
жобалаудың
жүйелері
және
принциптері.
Әлеуметтік-экономикалық жобалаудың әдістері.
Экономикалық жобалаудың моделдері. Халық
шаруашылығының экономикалық потенциалы –
экономикалық және әлеуметтік жобалаудың негізі.
Демографиялық
дамуды
жобалау.
Ұлттық
қауіпсіздікті
жобалау.
Экономикалық
өсуді
жобалау.
Ғылыми-техникалық
прогрессті
жобалау. Қоғамдық өндіріс құрылымының дамуын
жобалау. Әлеуметтік дамуды және халықтың өмір
сүру
деңгейін
жобалау.
Аймақтардың
экономикалық және әлеуметтік дамуын жобалау.
Инвестициялық қызмет және капиталды құрылыс
деңгейін жобалау. Кәсіпорын қызметін жобалау
және жоспарлау.
Күтілетін нәтиже: курсты аяқтаған соң
магистранттар келесі дағдыларды қалыптастыру
керек:
нарықтың
бөлек
субъектілерімен
қабылданған шешімдердің нәтижелерін зерттеу
және жобалау; әлеуметтік дамуды және халықтың
өмір сүру деңгейін жобалау, аймақтардың
экономикалық және әлеуметтік дамуын жобалау.
Құзыреті: - әлеуметтік-экономикалық үрдістерді
жобалаудың негізгі бағыттарының категориялары,
концепциялары,
теоремалары,
заттық
облыстарын білу;
- әлеуметтік-экономикалық
жобалау
әдістерін игеру;
- әлеуметтік-экономикалық жобалаудың
жүйелері және принциптерін білу;
- экономикалық жобалаудың моделдерін
білу.

изучение и освоение современного состояния
прогнозирования
социально-экономических
процессов, методологических основ излагаемых
вопросов,
используемых
в
процессе
функционирования экономики
Краткое
содержание
основных
разделов:
Социально-экономическое
прогнозирование:
основные понятия, предмет, методы и типология
прогнозов.
Система
и
принципы
социальноэкономического прогнозирования. Методы социальноэкономического
прогнозирования.
Модели
экономического
прогнозирования.
Экономический
потенциал
народного
хозяйства
–
основа
экономического и социального прогнозирования.
Прогнозирование
демографического
развития.
Прогнозирование
национальной
безопасности.
Прогнозирование
экономического
роста.
Прогнозирование
научно-технического
прогресса.
Прогнозирование развития структуры общественного
производства. Прогнозирование социального развития
и уровня жизни населения. Прогнозирование
экономического и социального развития регионов.
Прогнозирование
уровня
инвестиционной
деятельности
и
капитального
строительства.
Прогнозирование и планирование деятельности
предприятия.
Ожидаемые результаты: По завершении изучения
курса магистранты должны обладать следующими
навыками и умениями: прогнозировать последствия
принимаемых решений отдельными субъектами
рынка;
прогнозировать социальное развитие и уровень жизни
населения; прогнозировать экономическое и
социальное развитие регионов
Компетенции: Знать:
- категории, концепции, теоремы, предметные области
основных направлений прогнозирования социальноэкономических процессов;
- методы социально-экономического прогнозирования;
- систему и принципы социально-экономического

study and mastering of the modern state of
prognostication of socio-economic processes,
methodological bases of the expounded questions
used in the process of functioning of economy
Summary of the main sections: Socio-economic
prognostication: basic concepts, object, methods and
typology of prognoses. System and principles of
socio-economic prognostication. Methods of socioeconomic prognostication. Models of economic
prognostication. Economic potential of national
economy is basis of economic and social
prognostication. Prognostication of demographic
development. Prognostication of national safety.
Prognostication
of
the
economy
growing.
Prognostication of scientific and technical progress.
Prognostication of development of pattern of public
production. Prognostication of social development
and standard of living of population. Prognostication
of economic and social development of regions.
Prognostication of level of investment activity and
capital building. Prognostication and planning of
activity of enterprise.
Expected results: Upon completion of study of
course магистранты must possess next skills and
abilities : to forecast consequence made decision the
separate subjects of market;
to forecast social development and standard of
living of population; to forecast economic and social
development of regions
Competencies:
to
know:
- are categories, conceptions, theorems, subject
domains of basic directions of prognostication of
socio-economic processes;
- are methods of socio-economic prognostication;
- system and principles of socio-economic
prognostication;
- are models of economic prognostication

прогнозирования;
- модели экономического прогнозирования.
ТК 1.3
Пәннің шифры: KZKEDM 5308
Пән атауы: Қазіргі заманғы Қазақстанның
экономикалық дамуының модернизациясы
Пререквизиттері: экономикалық теория
Постреквизиттері:
зерттеу
іс-тәжірибесі,
магистрлік диссертацияны орындау
Мақсаты:
осы
пәнді
оқу
магистрлік
диссертацияны орындауда және іс-тәжірибе
бойынша
есеп
беруде,
сонымен
қатар
мемлекеттік емтихандарды тапсыруға қажетті
қосымша білім мен дағдыларды үйренуге
мүмкіндік береді.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: бұл
пәнді игеру магистрлік диссертацияны жазуда
қосымша білім мен дағдылардың қалыптасуына
көмектеседі.
Күтілетін нәтиже: пәнді оқу нәтижесінде
магистрант бұл білімдерді практикалық мақсатта
қолдана білуін көрсете білу керек; оларды нақты
мәселелерда қолдана білу керек.
Құзыреті: - экономиканың диверсификациясы
және
модернизациясы
бойынша
проблемалардың негізгі әдістерін игеру;
- оқырмандардың өзіндік танымдық қабілетін
қалыптастыру.
- әртүрлі ауқым туралы көзқарас қалыптастыру;
- логикалық, аналитикалық және концептуалды
ойлауды игеру

КВ 1.3
Шифр дисциплины: MERSK 5308
Название дисциплины: Модернизация
экономического развития современного Казахстана
Пререквизиты: экономическая теория
Постреквизиты: исследовательская практика,
выполнение магистерской диссертации
Цель изучения: изучение данной дисциплины будет
способствовать
приобретению
дополнительных
знаний, навыков, необходимых пир выполнении
магистерской диссертации и отчетов по практике, а
также сдаче государственных экзаменов.
Краткое
содержание
основных
разделов:
Изучение данной дисциплины будет способствовать
приобретению дополнительных знаний, навыков,
необходимых
при
выполнении
магистерской
диссертации
Ожидаемые результаты: В результате изучения
дисциплины магистрант должен:
- владеть навыками и приемами использования этих
знаний в практических целях;
- уметь применять их к конкретным задачам
Компетенции: - овладение основными методами
проблем
и
перспектив
модернизации
и
диверсификации экономики
- формирование самостоятельной познавательной
деятельности обучающихся
- формирование взглядов о различных пространствах
- овладеть навыками логического, аналитического и
концептуального мышления.

EC 1.3
Identifier discipline: MEDMK 5308
Title discipline: Modernization of economic
development of modern Kazakhstan
Prerequisites: economic theory
Postrequisites: research practice, the performance
of the master's thesis
Studying purpose: the study of this discipline will
contribute to the acquisition of additional knowledge,
skills needed feast performing master's thesis and
reports on the practice and state examination.
Summary of the main sections: The study of this
discipline will contribute to the acquisition of
additional knowledge and skills required in the
performance of master's thesis
Expected results: As a result of studying the
discipline
master's
degree
must:
- Be able to use these techniques and knowledge for
practical
purposes;
- Be able to apply them to specific problems
Competencies: - Mastering the basic methods of
the problems and prospects of modernization and
diversification
of
the
economy
- The formation of independent cognitive activity of
students
- Formation of the views of the various spaces
- Master the skills of logical, analytical and
conceptual thinking.

