ТК 1.1
Пәннің шифры: ZhIEE 7302
Пән атауы: Жаңа индустриалды елдердің
экономикасы
Пререквизиттері: Қазақстан және Еуразиялық
кеңістігіндегі экономикалық интеграция
Постреквизиттері: Қазақстан экономикасының
индустриалды-инновациялық
қалыптасу
заңдылықтары
Мақсаты:
отандық
мәселелерді
шешуде
шетелдер тәжірибесін
қолдануға мүмкіндік
беретін әлемнің жетекші елдерінің экономикалық
дамуының жалпы және жеке белгілері туралы
білім жүйесін қалыптастыру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Әлем
елдерін топтау әдістемесі. АҚШ және Канада
экономикасы. Еуропа елдерінің экономикасының
ортақ және жеке сипаттамалары. Жапония
экономикасы. Австралия және Жаңа Зеландия.
Израиль. ОАР. Африка елдері экономикасы.
Оңтүстік-Шығыс Азия және Латын Америкасы
елдері. КХР. Үндістан.
Күтілетін нәтиже:
елдің
дамуы
үшін
оның
халықаралық
экономикалық қызметтегі қатысының оң және
теріс салдарларын бағалай білуі тиіс.
Құзыреті: әлемдік экономикада болып жатқан
өзгерістерді талдай және бағалай білуі тиіс.

КВ 1.1
Шифр дисциплины: ENIS 7302
Название
дисциплины:
Экономика
новых
индустриальных стран
Пререквизиты:
Экономическая
интеграция
Евразийского пространства и Казахстана
Постреквизиты: Закономерности формирования
индустриально-инновационной экономики
Цель изучения: формирование системы знаний о
характерных и общих чертах экономического развития
ведущих стран мира, что позволит использовать
зарубежный опыт для решения отечественных
проблем.
Краткое
содержание
основных
разделов:
Методики группировки стран мира. Экономики США и
Канады. Общая и частная характеристика экономик
европейских стран. Экономика Японии Экономика
Австралии и Новой Зеландии; Израиль; ЮжноАфриканская республика. НИС Юго-Восточной Азии и
Латинской Америки. Экономика КНР. Экономика
Индии.
Ожидаемые
результаты:
оценивать
положительные и отрицательные последствия для
развития страны ее участия в международной
экономической деятельности.
Компетенции: уметь анализировать и оценивать
изменения, происходящие в мировой экономике.

CC 1.1
Identifier discipline: ENIC 7302
Title discipline: Economy of the new industrial
countries
Prerequisites: Economic integration within the
Eurasian space and Kazakhstan
Postrequisites: Regularities of formation of
industrial innovation economy of Kazakhstan
Studying purpose: formation of the system of
knowledge about the characteristics and general
economic development of the world's leading
countries that allow the use of foreign experience to
solve domestic problems.
Summary of the main sections: Techniques for
grouping countries. Economy of the USA and
Canada. General and particular characteristics of
European economies . Japan's economy Economy
of Australia and New Zealand; Israel ; Republic of
South Africa . NIS Southeast Asia and Latin
America. China's economy . India's economy .
Expected results : to assess the positive and
negative consequences for the development of the
country's participation in international economic
activities .
Competence : to be able to analyze and evaluate
the changes taking place in the global economy .

ТК 1 .1
Пәннің шифры: EEIZU 7302
Пән атауы:
Еуразиялық экономикалық
интеграция: замануи үрдістер
Пререквизиттері: Қазақстан және Еуразиялық
кеңістігіндегі экономикалық интеграция
Постреквизиттері:
Қазақстан
экономикасының
индустриалды-инновациялық
қалыптасу заңдылықтары
Мақсаты: экономикалық интеграция саласында
білімдер мен дағдыларды қалыптастыру және

КВ 1.1
Шифр дисциплины: EEIST 7302
Название дисциплины: Евразийская экономическая
интеграция: современные тенденции
Пререквизиты:
Экономическая
интеграция
Евразийского пространства и Казахстана
Постреквизиты: Закономерности формирования
индустриально-инновационной экономики
Цель изучения: формирование и усвоение знаний,
умений и навыков в области экономической
интеграции.

CC 1.1
Identifier discipline: EEICT 7302
Title discipline: Euroasian economic integration:
current trends
Prerequisites: Economic integration within the
Eurasian space and Kazakhstan
Postrequisites: Regularities of formation of
industrial innovation economy of Kazakhstan
Studying purpose: forming and mastering of
knowledge, abilities and skills in area of economic
integration.

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.

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.

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 Kazakhsan.

ТК 1 .1
Пәннің шифры: KBEED 7302
Пән атауы:
Қазіргі БРИКС елдерінің
экономикалық дамуы
Пререквизиттері: Қазақстан және Еуразиялық
кеңістігіндегі экономикалық интеграция
Постреквизиттері:
Қазақстан
экономикасының
индустриалды-инновациялық
қалыптасу заңдылықтары
Мақсаты: қазіргі БРИКС экономикалық дамуы
саласында
білімдер
мен
дағдыларды
қалыптастыру және игеру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
БРИКС елдерінің интеграциялану ерекшеліктері.
Экономикалық интеграция нысандары. БРИКС
елдерінің интеграциялану мақсаттары мен
міндеттері. БРИКС елдерінің интеграциялану
кезеңдері. БРИКС мүше-елдерінің халықаралық
экономикалық ынтымақтастығы. БРИКС елдерінің
әлеуметтік-экономикалық жағдайы және сыртқы
экономикалық байланыстарының ерекшеліктері.
Қатысушы елдер қызметінің негізгі бағыттары,
даму тенденциялары. Әлемдік экономикада
БРИКС елдерінің экономикалық және саяси
қызметі. Әлемдік деңгейде БРИКС елдерінің
қызметі.
Күтілетін
нәтиже:
Алынған
білімді

КВ 1.1
Шифр дисциплины: ERSB 7302
Название дисциплины: Экономическое развитие
современного БРИКС
Пререквизиты:
Экономическая
интеграция
Евразийского пространства и Казахстана
Постреквизиты: Закономерности формирования
индустриально-инновационной экономики
Цель изучения: формирование и усвоение знаний,
умений и навыков в области экономического развития
современного БРИКС
Краткое содержание основных разделов
Особенности интеграции стран БРИКС. Формы
экономической интеграции. Цели и задачи интеграции
стран БРИКС. Этапы интеграции стран БРИКС.
Международное экономическое сотрудничество странчленов
БРИКС.
Особенности
социальноэкономического положения и внешнеэкономических
связей стран БРИКС. Основные направления
деятельности, тенденции развития стран-участниц.
Экономическая и политическая деятельность стран
БРИКС в мировой экономике. Деятельность стран
БРИКС на мировом уровне.
Ожидаемые
результаты:
Использование
приобретенных знаний в практических целях, при
анализе и научных исследованиях.
Компетенции: овладеть навыками логического,

CC 1.1
Identifier discipline: EDMB 7302
Title discipline: Economic development modern
BRIX
Prerequisites: Economic integration within the
Eurasian space and Kazakhstan
Postrequisites: Regularities of formation of
industrial innovation economy of Kazakhstan
Studying purpose: Formation and assimilation of
knowledge, abilities and skills in the field of
economic development of modern BRICS
Summary of the main sections: Features of
integration of the BRICS countries. Forms of
economic integration. Goals and objectives of
integration of the BRICS countries. Stages of
integration of the BRICS countries. International
economic cooperation of the BRICS countries.
Features of the socio-economic situation and
foreign economic relations of the BRICS countries.
The main activities, development trends of
participating countries.
Economic and political activities of the BRICS
countries in the world economy. Activities of the
BRICS countries at the world level.
Expected results: The use of the purchased
knowledge is in practical aims, at an analysis and
scientific researches.

практикалық мақсатта, талдау мен ғылыми
зерттеулерде пайдалана білу.
Құзыреті: қазіргі БРИКС экономикалық дамуын
экономикалық талдауда логикалық, аналитикалық
және концептуалды ойлау дағдыларын иелену.
ТК 1.2
Пәннің шифры: IEKM 8303
Пән атауы: Институционалдық экономиканың
қазіргі мәселелері
Пререквизиттері: Экономикалық зерттеулер
әдіснамасы
Постреквизиттері: ҚР жаһандануы
жағдайындағы ұлттық бәсекеге қабілеттілік
Мақсаты: 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 1.2

аналитического и концептуального мышления при
анализе экономического развития современного
БРИКС

Competencies: To master the skills of logical,
analytical and conceptual thinking in analyzing the
economic development of modern BRICS

CC 1.2
КВ 1.2
Identifier discipline: MPIE 8303
Шифр дисциплины: SPIE 8303
Название дисциплины: Современные проблемы Title discipline: Economy of the new industrial
институциональной экономики
countries
Пререквизиты:
Методология
экономических Prerequisites: Methodology of economic research
Postrequisites: National competitiveness in the
исследований
Постреквизиты: Национальная
conditions of globalization of RK
конкурентоспособность в условиях глобализации РК
The purpose of the study : Relationship with the
Цель изучения: Знакомство с теоретическим theoretical tools , practical applications of modern
инструментарием,
практическими
приложениями institutional theory , the acquisition of knowledge in
современной институциональной теории, овладение the field of institutional economics .
знаниями в области институциональной экономики.
Summary sections. Introduction to Institutional
Краткое содержание разделов. Введение в Analysis . Genesis and conceptual features of
институциональный
анализ.
Генезис
и institutionalism . Institute as a core element of
концептуальные особенности институционализма. institutional analysis . Transaction. Transaction
Институт как основной элемент институционального costs and their views. Economic theory of property
анализа. Трансакции. Трансакционные издержки и их rights. Contract theory . Institutional theory of the
виды. Экономическая теория прав собственности. state . Institutional changes . Institutional reforms of
Теории
контрактов.
Институциональная
теория the Kazakh economy
государства.
Институциональные
изменения. Expected results : the successful development on
Институциональные преобразования казахстанской the course material; possession of the conceptual
экономики
apparatus of institutional economics ; ability to
Ожидаемые результаты: успешное освоение understand the nature of economic interactions at
материала по курсу; владение понятийным аппаратом the institutional level ;
институциональной экономической теории; умение Competencies: should be able to organize and to
разбираться
в
сущности
экономических model , to determine the influence of factors ; skills
взаимодействий на институциональном уровне;
to apply in practice the theory of property rights,
Компетенции: должен уметь систематизировать и transaction costs , contracts, institutional change.
моделировать, определять влияние факторов; навыки
применения в практической деятельности теории прав
собственности, трансакционных издержек, контрактов,
институциональных изменений.
КВ 1.2

CC 1.2

Пәннің шифры: PDMDBAT 8303
Пән атауы: PhD докторы үшін мақалалар
дайындау
барысындағы
академиялық
технологиялар
Пререквизиттері: Экономикалық зерттеулер
әдіснамасы
Постреквизиттері: ДҒЗЖ
Мақсаты: кәсіби қызметті қалыптастыру үшін
құнды
нұсқауларды
қалыптастыру,
Қазақстандағы экономикалық білімнің жаңа
нысандарын ендіру жағдайындағы кәсіби қызметті
инновациялық қамтамасыз ету
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Жалпы
түсініктер.
Докторантура
білім
беру
бағдарламасының құрылымы. Докторантура білім
беру бағдарламаларының мазмұнына қойылатын
талаптар.
Докторанттың
оқу
жүктемесі.
Докторанттарды
кадрлық
қамтуға
даярлау
талаптары.
Күтілетін
нәтиже:
ғылыми-педагогикалық
принциптарына сай қабылданатын шешімдер
үшін жауапкершілікті сезіну және жауап беру
Құзыреті: -зерттеу нәтижелерін бағалауға
қабілеттілігі және дайындығы;
- ақпаратты талдау, синтездеу, сыни түйіндеу
қабілеті;
- атқарылған жұмыстың нәтижелерін рәсімдеу,
ұсыну және баяндау қабілеті.

ТК 1.2
Пәннің шифры: KPTIT 8303
Пән атауы: Қазіргі портфель теориясы және
инвестицияны талдау
Пререквизиттері: Экономикалық зерттеулер
әдіснамасы
Постреквизиттері: ҚР жаһандануы
жағдайындағы ұлттық бәсекеге қабілеттілік
Мақсаты: инвестициялық жобалардың тиімді

Шифр дисциплины: ATPPPDPP 8303
Название дисциплины: Академические технологии
при подготовке публикаций для PhD доктора
Пререквизиты:
Методология
экономических
исследований
Постреквизиты: НИРД
Цель изучения: формирование ценных указаний для
профессиональной
деятельности
обучаемых,
инновационное
обеспечение
профессиональной
деятельности в условиях внедрения новой формы
экономических знаний в Казахстане.
Краткое содержание основных разделов: Общие
положения.
Структура образовательной программы докторантуры
Требования к содержанию образовательных программ
докторантуры
Учебная нагрузка докторанта
Требования к условиям реализации и кадровому
обеспечению подготовки докторантов
Ожидаемые результаты: 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.

Identifier discipline: MAThPDPP 8303
Title discipline: Managing academic thesis for
PhD proposal to publishing
Prerequisites: Methodology economic reserch
Postrequisites: GDRW
Studying purpose: The formation of valuable
indications for the professional activity of trainees,
the innovative provision of professional activities of
undergraduates in the context of the introduction of a
new form of economic knowledge in Kazakhstan
Summary of the main sections: General
provisions.
Structure of the educational program of doctoral
studies
Requirements for the contents of educational
programs for doctoral studies
Training load of the doctoral student
Requirements for the conditions of implementation
and staffing of training
Doctoral students
Expected results: 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

CC 1.2
КВ 1.2
Identifier discipline: MPThAI 8303
Шифр дисциплины: SPTAI 8303
Название дисциплины: Современная портфельная Title discipline: Modern portfolio theory and
теория и анализ инвестиций
analysis of investments
Пререквизиты:
Методология
экономических Prerequisites: Methodology economic reserch
Postrequisites: National competitiveness in the
исследований
Постреквизиты: Национальная
conditions of globalization of RK
Studying purpose: study of the mechanism to
конкурентоспособность в условиях глобализации РК
Цель изучения: исследование механизма достижения achieve efficiency of investment projects. Study the

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 әзңрлеу нысандарының
тиімді бағыттарын таңдау.
Күтілетін нәтиже: пәнді игеру нәтижесінде
докторанттар:
инвестициялық
шешімдер
қабылдау логикасын игеру;
- осы басқару үрдісіндегі отандық және шетелдік
шаруашылық тәжірибедегі қазіргі инвестициялық
технологиялар мен құрылғыларды қолдану;
Құзыреті:
нарықтық
экономикаға
сай
инвестициялық қызметті басқарудың қазіргі
әдістер жүйесі туралы білу;
- жаңа инвестициялық идеологияны және
басқарудың инвестициялық мәдениетін
қабылдау;
- логикалық,
аналитикалық
және
концептуалды ойлауды игеру

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
докторант должен:
- вырабатывать логику принятия инвестиционных
решений;
использовать
современные
инвестиционные
технологии
и
инструменты,
практикуемые
в
отечественной и зарубежной хозяйственной практике
в процессе этого управления.
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.

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

ТК 1.3
Пәннің шифры: KEMA 8304
Пән атауы: Қолданбалы экономика және
математикалық әдістер
Пререквизиттері:
микро-макроэкономикалық
талдау
Постреквизиттері: ҚР жаһандануы
жағдайындағы ұлттық бәсекеге қабілеттілік
Мақсаты:
жоғары
оқу
орындарында
экономикалық мамандықтар бойынша оқитын
экономикалық есептерді шығарып, таладу жасап,
жаттығу
үшін,
бұл
есептердің
сәйкес
математикалық үлгілерін жасаса, онда осы
үлгілер
негізінде
сәйкес
экономикалық

КВ 1.3
Шифр дисциплины: PEMM 8304
Название дисциплины: Прикладная экономика и
математические методы
Пререквизиты: Микро-макроэкономический анализ
Постреквизиты: Национальная
конкурентоспособность в условиях глобализации РК
Цель изучения: развитие логического мышления и
математической культуры, необходимых для изучения
экономических дисциплин и проведения научноисследовательской работы, развитие математической
(качественной, аналитической и геометрической)
интуиции.
Краткое содержание основных разделов: История

CC 1.3
Identifier discipline: AEMM 8304
Title discipline: Applied economy and mathematical
methods
Prerequisites: Micro macroeconomic analysis
Postrequisites: National competitiveness in the
conditions of globalization of RK
Studying purpose: develop logical thinking and
mathematical culture needed to study economic
disciplines
and
conducting
research,
the
development of mathematical (qualitative, analytical
and geometrical) intuition.
Summary of the main sections: History and the
role of mathematics in economics. Elements of

тұжырымдарды уақытылы, мейлінше тез алып
отыруға мүмкіндік туады.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
экономикалық теориядағы математиканың тарихы
мен ролі. Дифференциалды теңзіздіктер және
тұрақтылық теориясы. Максимум принципы.
Динамикалық
бағдарламалау.
Қозғалмайтын
нүкте теоремасы. Парето-оптимальнось.
Күтілетін нәтиже: пәнді игеру нәтижесінде
кәсіпорын алдында шаруашылық мәселелердің
ең қолайлы шешімін табу үшін творчестволық
ойлау пайда болу керек.
Құзыреті:
экономикалық
зерттеулерде
математикалық
әдістердің
ролін
түсіну;
математикалық конструкциялардың қасиеттері
мен экономикалық объектілердің ерекшеліктері
арасындағы
байланысты
түсіне
білу;
математиканы
экономикалық
құбылыстарды
талдау үшін қолдана білу.

и роль математики в экономической теории. Элементы
выпуклого анализа. Дифференциальные уравнения и
теория
устойчивости.
Принцип
максимума.
Динамическое
программирование.
Теоремы
о
неподвижной точке. Парето-оптимальность
Ожидаемые результаты: В результате освоения
предмета
должно
выработаться
творческое
мышление, необходимое для выбора лучших
способов решения хозяйственных задач, стоящих
перед предприятием
Компетенции: понимание роли математических
методов в экономических исследованиях; · умение
понимать связи между свойствами математических
конструкций
и
особенностями
экономических
объектов; умение применять математику для анализа
экономических явлений.

convex analysis. Differential equations and stability
theory. Maximum principle. Dynamic programming.
Fixed-point theorem. Pareto optimality
Expected results: As a result of the development
of the subject should develop creative thinking, you
need to select the best way to solve the economic
problems facing the company
Competencies: understanding of the role of
mathematical methods in economic research, the
ability to understand the relationships between the
properties of mathematical structures and economic
characteristics of objects, the ability to apply
mathematics to analyze economic phenomena

ТК 1.3
Пәннің шифры: MM 8304
Пән атауы: Микроэкономикалық моделдеу
Пререквизиттері:
микро-макроэкономикалық
талдау
Постреквизиттері: ҚР жаһандануы
жағдайындағы ұлттық бәсекеге қабілеттілік
Мақсаты: нарықтық жағдайларда ойлаудың
бүтін жүйесін, материалдық, ақпараттық және
қаржылық ағындарды басқаруда білім мен
дағдыларды қалыптастыру,
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
тұтынушы таңдау және жеке сұраныс теориясы.
Экономикалық игіліктерді өндіру теориясы.
Жалпы тепе теңдік және экономикалық тиімділік.
Құбылмалылық және тәуелділік. Нарықтағы
құлдыраулар
Күтілетін нәтиже: келесі дағдылар мен
білімдерді
игереді:
қазіргі
инструменттерді
қолдану арқылы микроэкономикалық модельдеу,

КВ 1.3
Шифр дисциплины: MM 8304
Название
дисциплины:
Микроэкономическое
моделирование
Пререквизиттері:
Микро-макроэкономический
анализ
Постреквизиты: Национальная
конкурентоспособность в условиях глобализации РК
Цель изучения: сформировать целостную систему
мышления, знаний и умений в управлении
материальными, информационными и финансовыми
потоками в рыночных условиях
Краткое содержание основных разделов: Теория
потребительского выбора и индивидуальный спрос.
Теория производства экономических благ Общее
равновесие и экономическая эффективность
Неопределенность и риск. Провалы рынка.
Ожидаемые результаты: обладать следующими
навыками
и
умениями:
микроэкономического
моделирования
с
применением
современных

CC 1.3
Identifier discipline: MM 8304
Title discipline: Microeconomic modeling
Prerequisites: Micro macroeconomic analysis
Postrequisites: National competitiveness in the
conditions of globalization of RK
Studying purpose: To form a complete system of
thinking, knowledge and skills in the management
of material, information and financial flows in market
conditions
Summary of the main sections: The theory of
consumer choice and individual demand. The
theory of production of economic goods General
equilibrium and economic efficiency Uncertainty
and risk. Market failures.
Expected results:. should have the following skills
and abilities: microeconomic modeling using
modern tools; To form forecasts of the development
of specific economic processes at the micro level.
Competencies: - the ability to generalize and

микродеңгейде нақты экономикалық үрдістерді
дамыту болжамдарын қалыптастыру.
Құзыреті:
-отандық
және
шетелдік
зерттеушілермен алынған нәтижелерді жалпылау
және сыни бағалау қабілеттілігі, перспективалы
бағыттарды анықтау, зерттеулер бағдарламасын
құру;
-әртүрлі нарықтарда экономикалық агенттердің
стратегиялық тәртібін әзірлеу қабілеттілігі.

инструментов; формировать прогнозы развития
конкретных экономических процессов на микроуровне.
Компетенции: -способностью обобщать и критически
оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные направления, составлять
программу исследований;
- способностью разрабатывать стратегии поведения
экономических агентов на различных рынках.

critically evaluate the results obtained by domestic
and foreign researchers, identify prospective
directions, compile
Research program;
- the ability to develop strategies for the behavior of
economic agents in different markets.

ТК 1.3
Пәннің шифры: AEMR 8304
Пән
атауы:
Заманауи
экономикадағы
макроэкономикалық реттеу
Пререквизиттері:
микро-макроэкономикалық
талдау
Постреквизиттері: ҚР жаһандануы
жағдайындағы ұлттық бәсекеге қабілеттілік
Мақсаты: нарықты зерттеу, сатып алушылардың
мінез-құлқын зерттеу, жағдай мен мәселені
талдау,
мүмкіндіктеріне
қарай
шешім
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,

КВ 1.3
Шифр дисциплины: MROE 8304
Название
дисциплины:
Макроэкономическое
регулирование в современной экономике
Пререквизиттері:
Микро-макроэкономический
анализ
Постреквизиты: Национальная
конкурентоспособность в условиях глобализации РК
Цель изучения: исследование рынка, изучение
поведения покупателей, анализ ситуации и проблемы,
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,

CC 1.3
Identifier discipline:MROE 8304
Title discipline: Macroeconomic regulation in
modern economy
Prerequisites: Micro macroeconomic analysis
Postrequisites: National competitiveness in the
conditions of globalization of RK
Studying purpose: market research study of
consumer behavior, analysis of the situation and
problems and their solution on existing capacities
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,

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.

общественные блага
Компетенции: 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.

comparative statistics and analysis of the demand,
the supply of labor and capital by households,
production and production costs, profit-maximizing
competitive firm

ТК 1.4
Пәннің шифры: KEIIKZ 8305
Пән
атауы:
Қазақстан
экономикасының
индустриалды-инновациялық
қалыптасу
заңдылықтары
Пререквизиттері: Жаһандану жағдайындағы
экономикалық саясат
Постреквизиттері: докторлық диссертацияны
орындау
Мақсаты:
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
келесі дағдылар мен білімдерін көрсете алу

КВ 1.4
Шифр дисциплины: ZFIIEK 8305
Название
дисциплины:
Закономерности
формирования
индустриально-инновационной
экономики
Пререквизиты: Экономическая политика в условиях
глобализации
Постреквизиты:
выполнение
докторской
диссертации
Цель
изучения:
знакомство
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

СC 1.4
Identifier discipline: RFIIEK 8305
Title discipline: Regularities of formation of
industrial innovation economy of Kazakhstan
Prerequisites: Economic policy in the context of
globalization
Postrequisites: performance of Doctoral
dissertation
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

керек: түсініктерді еркін қолдану, инновациялық
инфрақұрылымның
кейбір
аспектілерін
критикалау немесе түсіндіру; мәселелерді табу
және олардың тиімді шешу жолдарын білу.
Құзыреті: Қазақстан экономикасының жалпы
жағдайы,
инновациялық
дамудың
басты
бағыттары туралы көзқарас қалыптастыру; ұлттық
инновациялық
инфрақұрылымның
негізгі
экономикалық көрсеткіштерін есептеу білу.

предпринимательство.
Ожидаемые результаты: По завершении изучения
курса должны обладать следующими 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 об
общем состоянии экономики Казахстана, о главных
направлениях инновационного развития;
- Умения просчитывать основные экономические
показатели касательно национальной инновационной
инфраструктуры.

of innovation infrastructure, identify problems and
determine solutions
Competencies: - Formation of representations
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 1.4
Пәннің шифры: KRZhZhUBK 8305
Пән атауы: ҚР жаһандануы жағдайларындағы
ұлттық бәсекеге қабілеттілік
Пререквизиттері: Жаһандану жағдайындағы
экономикалық саясат
Постреквизиттері: докторлық диссертацияны
орындау
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

КВ 1.4
Шифр дисциплины: NKUGRK 8305
Название
дисциплины:
Национальная
конкурентоспособность в условиях глобализации РК
Пререквизиты: Экономическая политика в условиях
глобализации
Постреквизиты:
выполнение
докторской
диссертации
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

СC 1.4
Identifier discipline: NCCGRK 8305
Title discipline: National competitiveness in the
conditions of globalization of RK
Prerequisites: Economic policy in the context of
globalization
Postrequisites: performance of Doctoral
dissertation
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

білімді сәйкесінше қолданудың ең тиімді әдістерін
таңдау үшін қажетті творчестволық ойлау
қалыптасу керек. Күнделікті өзгеріп отыратын
іскер әлемде бизнес үшін үлкен мүмкіншілктерді
көру керек. Алынған білімдерді практикалық
мақсатта қолдана білу.
Құзыреті: экономикалық саясат облысында
логикалық, аналитикалық және концептуалды
ойлауды игеру

приобретенных знаний в условиях экономической
политики
Республики
Казахстан.
Большие
возможности для бизнеса в ежедневно изменяющемся
деловом мире. Использование приобретенных знаний
в практических целях
Компетенции: овладеть навыками логического,
аналитического и концептуального мышления в
области экономической политики

opportunity in the daily-changing business world.
Using the acquired knowledge for practical purposes
Competencies: master the skills of logical,
analytical and conceptual thinking on economic
policy

ТК 1.4
Пәннің шифры: IКT 8305
Пән атауы:
Инновациялар және кәсіпкерлік
тәуекелдер
Пререквизиттері: Жаһандану жағдайындағы
экономикалық саясат
Постреквизиттері: докторлық диссертацияны
орындау
Мақсаты: экономикадағы шағын инновациялық
кәсіпкерлікті ұйымдастырудың процедурасын
біліп, теориялық және практикалық тұрғыдан
оқыту
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: пәнінің
жалпы түсінігі. Инновациялық кәсіпкерліктің қазіргі
теоретико-методологиялық
негіздемелердің
қалыптасу
басы.
Шағын
инновациялық
кәсіпкерліктің ерекшеліктері.
Күтілетін нәтиже: курсты аяқтағаннан кейін
магистранттардың
дағдылары:
маманның
инновациялық кәсіпкерлік принциптарына сай
қабылданған шешімдері үшін жауапты болу.
Құзыреті: - зерттеу нәтижелерін бағалау
қабілеттілігі және дайындығы;
- ақпаратты талдау, синтездеу және түйіндеу
қабілеті.

КВ 1.4
Шифр дисциплины: IРR 8305
Название
дисциплины:
Инновации
и
предпринимательские риски
Пререквизиты: Экономическая политика в условиях
глобализации
Постреквизиты:
выполнение
докторской
диссертации
Цель изучения: узнать процедуру организации
малого инновационного предпринимательства в
экономике, обучение с теоретической и практической
точки зрения
Краткое
содержание
основных
разделов:
Основные
понятия
дисциплины.
Начало
формирования
современных
теоретикометодологических
оснований
инновационного
предпринимательства.
Особенности
малого
инновационного предпринимательства.
Ожидаемые результаты: По завершении изучения
курса магистранты должны обладать следующими
навыками и умениями: осознавать и нести
ответственность за принимаемые решения в
соответствии
с
принципами
инновационного
предпринимательства.
Компетенции:
- способность и готовность оценивать результаты
исследований;
способность
анализировать,
синтезировать
и
критически резюмировать информацию

CC 1.4
Identifier discipline: IЕR 8305
Title discipline: Innovation and entrepreneurial risks
Prerequisites: Economic policy in the context of
globalization
Postrequisites: performance of Doctoral
dissertation
Studying purpose: to know the procedure of the
organization of small innovative enterprises in the
economy, learning from a theoretical and a practical
point of view
Summary of the main sections: The basic
concepts of the discipline. The beginning of the
modern
theoretical-methodological
bases
of
innovative entrepreneurship. Features of innovative
small businesses.
Expected results: Upon completion of the course
the graduate should possess the following skills and
abilities: to understand and be responsible for the
decisions in accordance with the principles of
innovative entrepreneurship.
Competencies: - Ability and willingness to assess
the results of research;
- The ability to analyze, synthesize and summarize
critical information

