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Кіріспе  

 

Элективті пәндер каталогы оқытудың кредиттік жүйесі бойынша 

құрастырылады. Элективті пәндер каталогы жүйеленген таңдау бойынша пәндер 

тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады. 

Студент мамандықтардың міндетті компонент/жоғары оқу орны 

компонентінің  пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау бойынша 

пәндерді таңдап алуы тиіс. 

Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Студент эдвайзермен 

бірлесе отырып, студенттің жеке оқу жоспарын құру үшін пәндерге жазылу 

нысанын толтырады.  

Құрметті студенттер! Білім беру траекториясының біртұтастығының 

ойластырылуы Сіздің болашақта маман ретінде кәсіби дайындығыңыздың 

деңгейіне ықпал ететінін есте сақтауыңыз керек. 

 

Введение 

 

При кредитной технологии обучения разрабатывается каталог элективных 

дисциплин, который представляет собой систематизированный перечень 

дисциплин компонента по выбору и содержит краткое их описание. 

Наряду с изучением дисциплин обязательного / вузовского компонента, 

студент должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору. 

Консультации по выбору элективных дисциплин дает эдвайзер. Вместе с 

ним студент заполняет форму записи студентов на дисциплины для составления 

ИУП (индивидуального учебного плана). 

Уважаемые студенты! Важно помнить, что от того, насколько 

продуманной и целостной будет Ваша образовательная траектория, зависит 

уровень Вашей профессиональной подготовки, как будущего специалиста.  
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Семестр бойынша элективті пәндерді бөлу / Распределение элективных 

дисциплин по семестрам  

 

Пәннің атауы / Наименование дисциплины  

Кредиттер 

саны / 

Кол-во 

кредитов 

Академиял

ық кезең/ 

Акад 

период 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі / Экология и безопасность 

жизнедеятельности 

5 3 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері / 

Основы права и антикоррупционной культуры  
Экономика және кәсіпкерлік негіздері/ Основы экономики и 

предпринимательства 

Көшбасшылық негіздері / Основы лидерства  

"Қазіргі экономика" білім беру траекториясының модульдері / Модули  образовательной 

траектории "Современная экономика" 

Табиғатты пайдалану экономикасы / Экономика 

природопользования  

5 4 

Экономикадағы операцияларды зерттеу / Исследования операций в 

экономике 

5 4 

Экономикалық әлеуметтану / Экономическая социология 5 5 

Халықаралық экономика / Международная экономика 5 5 

Бизнес-жоспарлау негіздері / Основы бизнес-планирования 5 5 

Модуль  1 Бизнесті дамытудың экономикалық-құқықтық аспектілері 

/Экономико-правовые аспекты развития бизнеса 

1. Кәсіпкерлік қызметтің экономикалық-құқықтық негіздері / 

/Экономико-правовые основы предпринимательства 

2. Экономикалық деректерді сандық талдау / Количественный 

анализ экономических данных 

5,5 5 

Модуль 2 Minor 

Экономикадағы мінез-құлық модельдері/ Поведенческие модели в 

экономике 

5 6 

Бизнесті бағалау / Оценка бизнеса 5 6 

Модуль  1 Инновацияның экономикалық тиімділігі /Экономическая 

эффективность инновации:  

1. АӨК инновациялар негіздері / Основы инновации в АПК,  

2. Кәсіпорынның техникалық-экономикалық талдауы / Технико-

экономический анализ предприятия 

5.5 6 

Модуль 2 Minor 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі /Инвестиционная 

деятельность предприятия 

5 7 

Экономикалық дамудың кластерлік теориясы / Кластерная теория 

экономического развития 

5 7 

Салалық нарықтың экономикасы / Экономика отраслевых рынков 5 7 

Инновациялық қызмет экономикасы мен ұйымдастырылуы / 

Экономика и организация инновационной деятельности 

3 7 

Аймақтық экономика / Региональная экономика 3 7 

Кәсіпорын шығындарын болжау және жоспарлау / Прогнозирование 

и планирование затрат предприятия  

5 7 

Өндірісті ұйымдастыру теориясы / Теория организации 

производства 

5 7 
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"АӨК экономикасы" білім беру траекториясының  модульдері / Модули образовательной 

траектории "Экономика АПК" 

Жасыл экономика / Зеленая экономика 5 4 

Экономикалық саясат / Экономическая политика 5 4 

Халықаралық экономикалық қатынастар / Международные 

экономические отношения   

5 5 

Әлемдік ауыл шаруашылығы / Мировое сельское хозяйство  5 5 

Қоғамдық сектор экономикасы / Экономика общественного сектора  5 5 

Модуль  1 Ауыл шаруашылығындағы еңбек экономикасы 

 / Экономика труда  в сельском хозяйстве:  

1.Ауыл шаруашылығындағы персонал экономикасы/ Экономика 

персонала в сельском хозяйстве,  

2. Агроөнеркәсіптік кешеннің еңбек экономикасы /Экономика труда 

АПК 

5,5 5 

Модуль 2 Minor 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін экономикалық талдау / 

Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия  

5 6 

Агробизнесті бағалау / Оценка агробизнеса  5 6 

Модуль  1 Кәсіпкерлік қызметтегі бизнесті жоспарлау / Бизнес 

планирование в предпринимательской деятельности:  

1.Мәліметтерді талдау және бизнесті жоспарлау /Анализ данных и 

бизнес-планирование,  

2.Сауда экономикасы / Экономика торговли 

5.5 6 

Модуль 2 Minor 

АӨК инвестициялық қызметінің негіздері / Основы инвестиционной 

деятельности в АПК 

5 7 

Еңбекті мөлшерлеу және еңбек ақы төлеу /Нормирование и оплата 

труда  

5 7 

АӨК экономикасы  /Экономика АПК 5 7 

АӨК инновация негіздері / Основы инновации в АПК  3 7 

Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру /Организация 

внешнеэкономической деятельности 

3 7 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау / Социально-экономическое 

планирование  

5 7 

Өндірістік сфераның экономикасы / Экономика производственной 

сферы  

5 7 
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1  2 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер /Элективные 

дисциплины для студентов 2 курса 

 
Экология және тіршілік қауіпсіздігі / Экология и безопасность жизнедеятельности/ 

Ecology and Life Safety 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Техносфера мен табиғи экожүйелер 

қызметіндегі қауіпті және төтенше қауіпті 

жағдайларда ескерту қабілеттері және 

экоқорғау ойлауды қалыптастыру 

Формирование экозащитного мышления и 

способности предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций в функционировании 

природных экосистем и техносферы 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

-экологияның, тіршілік қауіпсіздігі мен 

тұрақты дамудың негізгі тұжырымдамаларын, 

антропогендік қызметтің әлеуметтік-

экологиялық салдарын түсінеді; 

- олардың жай-күйінің қауіпті деңгейінің 

туындауының алдын алу үшін, табиғи және 

техногендік жүйелердің дамуы мен 

орнықтылығының, зерделенген 

заңдылықтарын қолданады; 

- іске асырылған және ықтимал қауіптердің 

теріс әсерін және олардың деңгейлерін, 

антропогендік қызмет тәуекелдерін бағалайды; 

 - техносфераның қауіпсіздігін арттыру 

бойынша іс - шараларды жоспарлайды; 

-өз бетінше жұмыс істеу, командамен жұмыс 

істеу, шешім қабылдау, сыни ойлау, цифрлық 

және ақпараттық-компьютерлік 

технологияларды қолдану, ақпаратпен жұмыс 

істеу дағдыларына ие болады. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- понимать основные концепции экологии, 

безопасности жизнедеятельности, устойчивого 

развития; социально-экологические 

последствия антропогенной деятельности; 

 - применять изученные закономерности 

развития и устойчивости природных и 

техногенных систем для предупреждения 

возникновения опасного уровня их состояния 

- оценивать негативное воздействие 

реализованных и потенциальных опасностей и 

их уровни, риски антропогенной деятельности;   

- планировать мероприятия по повышению 

безопасности техносферы; 

- обладать навыками самостоятельной работы, 

работы в команде, принятия решений, 

критического мышления, применения 

цифровых и информационно-компьютерных 

технологий, работы с информацией. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Аутэкология. Демэкология. Синэкология. 

Биосфера-ноосфералық концепциясы. Табиғи 

ресурстары және оларды тиімді пайдалану. 

Қазіргі жаһанды экологиялық және әлеуметтік 

-экологиялық мәселелер. Қоршаған орта және 

тұрақты даму. Қазақстан тұрақты даму 

жолында. Жасыл экономика. Қолайлы 

тәуекелдің концепциясы. Қауіпті және зиянды 

факторлардың жіктелуі. Төтенше жағдайлар 

кезіндегі іс-қимылдар реттігі 

Аутэкология. Демэкология. Синэкология. 

Биосферно-ноосферная концепция. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. 

Глобальные экологические и социально-

экологические проблемы современности. 

Окружающая среда и устойчивое развитие. 

Казахстан на пути к устойчивому развитию. 

Зеленая экономика. Концепция приемлемого 

риска. Классификация опасных и вредных 

факторов. Порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях   

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жокушева З.Г  Кожевников С.К. 
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Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері / Основы права и 

антикоррупционной культуры / Basics of Law and Anti-Corruption Culture  

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша 

құқықтық білім мен азаматтық ұстаным жүйесін 

қалыптастыру. 

Сформировать систему правовых знаний и 

гражданской позиции по противодействию 

коррупции. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

Қазақстанның қолданыстағы  

- заңнамасының негізгі ережелерін, Мемлекеттік 

басқару органдарының жүйесін, сондай-ақ 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мәнін, 

себептері мен шараларын түсінетін болады; 

- оқиғалар мен әрекеттерді заң тұрғысынан 

талдайды; 

- нормативтік актілерді қолдану, сондай-ақ 

сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың, рухани-

адамгершілік тетіктерін қолданады; 

- түрлі құжаттарға құқықтық талдау жүргізу 

дағдылары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті жетілдіру дағдыларды меңгереді;   

- өз өмірінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

құқықтық білімді қолданады; 

- сыбайлас жемқорлықтың мәнін және оның пайда 

болу себептерін; сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және 

құқықтық жауапкершілік шараларын қолданады;  

- моральдық сана құндылықтарын іске асыру, 

және күнделікті практикада адамгершілік 

нормаларын ұстану; жастар арасында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін арттыру 

бойынша жұмыс жасайды. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- понимать основные положения действующего  

законодательства Казахстана, систему органов 

государственного управления, а также 

сущность,  причины  и меры противодействия 

коррупции; 

- анализировать события  и действия с точки 

зрения права,  

- применять нормативные акты, а также 

задействовать духовно-нравственные 

механизмы предотвращения коррупции; 

- владеть навыками ведения правового анализа 

различных документов, навыками 

совершенствования антикоррупционной 

культуры; 

- применять в своей жизнедеятельности 

правовые знания против коррупции; 

 - знать сущность коррупции и причины её 

происхождения; меру морально-нравственной 

и правовой ответственности за коррупционные 

правонарушения; 

- реализовывать ценности морального сознания 

и следовать нравственным нормам в 

повседневной практике; работать над 

повышением уровня антикоррупционной 

культуры в молодежной среде. 

Курстың қысқаша мазмұны/ Краткое содержание курса 

Мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары мен 

категориялары. Құқықтық қарым-қатынастар. ҚР 

конституциялық құқығының негіздері. ҚР 

Әкімшілік және қылмыстық құқық негіздері. ҚР 

Азаматтық құқық негіздері. 

"Сыбайлас жемқорлық" ұғымының теориялық-

әдіснамалық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл шарты ретінде қазақстандық 

қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын 

жетілдіру. Сыбайлас жемқорлық мінез-құлық 

табиғатының психологиялық ерекшеліктері. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл мәселелерінде мемлекет пен қоғамдық 

ұйымдардың өзара іс-қимылы. 

Основные понятия и категории государства и 

права. Правовые отношения. Основы 

конституционного права РК. Основы 

административного и  уголовного права РК. 

Основы гражданского права РК. 

Теоретико-методологические основы понятия 

«коррупции». Совершенствование социально-

экономических отношений  казахстанского 

общества как условия  противодействию  

коррупции. Психологические особенности 

природы коррупционного поведения.  

Формирование антикоррупционной культуры. 

Взаимодействие государства  и  общественных  

организаций  в  вопросах противодействия 

коррупции.  

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Байтасова  М.Ж. Аубакирова З.Б. 
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Экономика және кәсіпкерлік негіздері/ Основы экономики и предпринимательства/ Basics of 

economics and business 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Cалауатты экономикалық ойды, бәсекелестік 

ортада  кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік 

қызметін ұйымдастырудың теориялық және 

тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. 

Формирование экономического образа мышления, 

теоретических и практических навыков 

организации успешной предпринимательской 

деятельности предприятий в конкурентной среде  

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты аяқтағаннан кейін студенттер 

меңгереді 
- қазіргі заманғы экономика принциптері мен 

заңдылықтардың қызмет етілуін, экономикалық 

категориялар, микро және макродеңгейдегі 

ұғымдық аппаратты түсінеді; 

-  экономикалық жағдайды талдайды; 

- кәсіпкерлік қызметтің осы немесе басқа 

түрлерінің базалық процестерін белгілейді; 

- табысты кәсіпкерлік қызметіне мінездеме 

береді;  

- бизнес-жоспарды құрады және ұсынады; 

- алған білімдерін пайдалы кәсіпкерлік қызмет 

үшін қолданады; 

-  кәсіпкерлік қызметті экономикалық және 

әлеуметтік басқару саласында дұрыс шешім 

қабылдай алады.  

После завершения курса обучающиеся 

будут 
- понимать принципы и законы функционирования 

современной экономики, экономические 

категории, понятийный аппарат на микро- и 

макроуровнях;  

- анализировать экономическую ситуацию;  

- выделять базовые процессы того или иного вида 

предпринимательской деятельности;  

- давать характеристику успешности 

предпринимательской деятельности;   

- составлять  и презентовать бизнес-планы;  

- применять полученные знания для построения 

прибыльной предпринимательской деятельности 

-принимать правильные решения в области 

экономического и социального управления 

предпринимательской деятельности 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Экономика қызмет етуінің іргелі мәселелері. 

Капитал.  Сұраныс пен ұсыныс нарығы. 

Бәсекелестік және монополия. Кәсіпкерлік: 

түсінігі, мәні, негізгі түрлері және ұйымдастыру 

нысандары.   Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер. 

Коммерциялық құпия және оны қорғау тәсілдері. 

Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. 

Кәсіпкерлік мәдениеті және этикасы. 

Фундаментальные проблемы функционирования 

экономики. Капитал. Рынок Спрос и предложение. 

Конкуренция и монополия.  

Предпринимательство: понятие, сущность, 

основные виды и формы организации. Риски в 

предпринимательской деятельности. 

Коммерческая тайна и способы ее защиты. 

Финансирование предпринимательской 

деятельности. Культура и этика 

предпринимательства.  

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Баязитова И.А. Нурахметова Г.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көшбасшылық негіздері / Основы лидерства / Basics of Leadership  
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Оқу мақсаты / Учебная цель 

студенттердің көшбасшылық қасиеттерді, 

стильдерді, кәсіпорын, аймақ және жалпы ел 

деңгейінде әсер ету әдістерін тиімді пайдалану 

арқылы адамдардың мінез-құлқын және өзара 

әрекеттесуін тиімді басқару әдістемесі мен 

практикасын меңгеру 

овладение студентами методологией и 

практикой эффективного управления 

поведением и взаимодействием людей путем 

эффективного использования лидерских 

качеств, стилей, методов влияния на уровне 

предприятия, региона и страны в целом 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- басқарудың барлық деңгейлеріндегі 

ұйымдардағы көшбасшылық мәселелерін, 

теориялық және практикалық шешуге ғылыми 

көзқарастың мәні мен әдістерін түсінеді; 

- басқарушылық міндеттерді шешу үшін, 

көшбасшылық пен биліктің негізгі 

теорияларын қолданады; 

- жеке басының артықшылықтары мен 

кемшіліктерін сыни бағалайды; 

- ұжымда жұмыс істеу; әлеуметтік маңызды 

мәселелер мен үдерістерді талдау, топтық 

динамика үдерістерін және команданы 

қалыптастыру қағидаттарын білу негізінде 

топтық жұмысты тиімді ұйымдастырады; 

- тұлғааралық, топтық және 

ұйымдастырушылық коммуникацияларды 

талдайды және жобалайды; 

- іскерлік қарым-қатынас дағдыларына ие 

болу; әр түрлі жағдайларға байланысты 

басқарудың алуан түрлі стильдеріне ие болу; 

көшбасшылық қасиеттерді зерттеу әдістері 

мен әдістемелеріне, көшбасшылық 

қабілеттерді дамыту технологияларына ие 

болады 

После завершения курса обучающиеся 

будут 

- понимать сущность и методы научного 

подхода к теоретическому и практическому 

решению проблем лидерства в организациях 

на всех уровнях управления; 

-использовать основные теории лидерства и 

власти для решения управленческих задач;  

- критически оценивать личные достоинства 

и недостатки;  

- работать в коллективе; анализировать 

социально значимые проблемы и процессы, 

эффективно организовать групповую работу 

на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды; 

- анализировать и проектировать 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

- обладать навыками делового общения; 

многообразными стилями управления в 

зависимости от различных ситуаций;  

методами и методиками исследования 

лидерских качеств, технологиями развития 

лидерских способностей 

  

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Көшбасшылықтың табиғаты мен мәні. 

Көшбасшылық және менеджмент. 

Көшбасшылықтың дәстүрлі концепциялары. 

Көшбасшылықтың инновациялық 

концепциялары. Топтар, командалар және 

команда құру. Көшбасшының дамуы. 

Өзгерістерді жүзеге асыру кезіндегі 

көшбасшылық. Көшбасшылық мәселелері. 

Природа и сущность лидерства. Лидерство и 

менеджмент. Традиционные концепции 

лидерства. Инновационные концепции 

лидерства. Группы, команды и 

командообразование. Развитие лидера. 

Лидерство при осуществлении изменений. 

Проблемы лидерства. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Есімхан Г.Е. Тобылов К.Т. 

 

 

 

 
"Қазіргі экономика" білім беру траекториясының модульдері / Модули 

образовательной траектории "Современная экономика" 
Табиғатты пайдалану экономикасы / Экономика природопользования / Nature management economy 
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Оқу мақсаты / Учебная цель 

Қоршаған ортаны жақсартуға және экономиканың 

тұрақты дамуына ықпал ететін табиғи 

ресурстарды тиімді пайдалану жолдарын негіздеу. 

Обоснование путей рационального 

природопользования, способствующих 

оздоровлению окружающей среды и устойчивому 

развитию экономики. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

-нақты жағдайларды талдау кезінде 

экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтайды; 

- әлеуметтік-экономикалық тиімділік өлшемдерін 

ескере отырып, табиғатты пайдалану мәселелерін 

шешуді негіздейді; 

- қоршаған ортаны басқару көрсеткіштерінің 

заманауи жүйесін талдайды; 

- қоршаған ортаны басқару саласындағы 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді 

есептейді; 

- қоршаған ортаны басқарудың теориялық және 

эконометрикалық модельдерін құрайды; 

-аналитикалық және зерттеу жұмысының 

нәтижелерін аналитикалық есеп түрінде береді; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций; 

-обосновывать решение проблем 

природопользования с учетом критериев 

социально-экономической эффективности,  

- анализировать современную систему показателей 

природопользования; 

-рассчитывать социально-экономические 

показатели в области природопользования; 

-создавать теоретические и эконометрические 

модели природопользования 

-формировать результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде аналитических 

отчетов 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Микроэкономика Микроэкономика  

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Қоршаған ортаны қорғау және табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдалану экономикасы. 

Табиғи ресурстарды және қоршаған ортаның 

сапасын экономикалық бағалау теориясы. Қайта 

қалпына келмейтін ресурстарды тиімді пайдалану 

және экономикалық бағалау. Жер ресурстарын 

ұтымды пайдаланудың экономикалық мәселелері. 

Су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау. 

Қазақтар-таның биоресурстары. Әлеуметтік-

экологиялық ауа бассейні. Табиғи ресурстарды 

кешенді экономикалық бағалау. Табиғатты 

пайдаланудағы ғылыми-техникалық прогресс. 

Табиғи ресурстар мен қоршаған ортаның 

ластануы үшін төлем. Қоршаған ортаны қорғауды 

ынталандыру. Қоршаған ортаны басқару. 

Табиғатты қорғаудың ғаламдық мәселелері. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
халықаралық ұйымдар. 

Экономика охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. 

Теория экономической оценки природных ресурсов 

и качество окружающей среды. Рациональное 

использование и экономическая оценка 

невознобновимость ресурсов. Экономические 

проблемы рационального использования земельных 

ресурсов. Рациональное использование и охрана 

водных ресурсов. Биоресурсы Казахстана. 

Социально-экологические воздуш-ного бассейна. 

Комплексная экономическая оценка природных 

ресурсов. Научно-технический прогресс в 

природопользовазнии. Плата за природные ресурсы 

и загрязнение окружающей среды. Стимулирование 

охраны окружающей среды. Управление 

природопользованием. Глобальные проблемы 

охраны природы. Международные организации в 
области охраны окружающей среды. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Бизнес-жоспарлау негіздері Основы бизнес-планирования 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Турежанов С. У. Турежанов С. У. 

 

 

 
Экономикадағы операцияларды зерттеу / Исследования операций в экономике /  

Operations research in economics 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Экономикалық қызметтің практикалық мәселелерін 

шешуде операциялық зерттеу әдістерін қолдану 

дағдыларын қалыптастыру 

Формирование навыков использования методов 

исследования операций при решении 

практических задач экономической деятельности 
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Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- кәсіпорынды дамыту үшін оңтайлы шешімдер 

қабылдауда, практикалық дағдыларға ие болады; 

-қабылданған шешімдердің тиімділігін негіздейді; 

-қаржылық-экономикалық мәселелерді шешуде 

операцияларды зерттеу әдістерін қолданады; 

- экономикалық құбылыстар мен процестердің 

жай-күйін бағалау және болжау кезінде 

математикалық модельдерді талдайды және 

қолданады 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-владеть практическими навыками принятия 

оптимальных решений развития предприятия; 

-обосновывать эффективность принимаемых 

решений; 

-использовать методы исследования операций при 

решении финансово-экономических задач; 

-анализировать и применять математические 

модели при оценке состояния и прогноза 

развития экономических явлений и процессов 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикалық теория  Экономическая теория 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Шешім қабылдау әдісі оптималдылық ретінде. 

Операцияларды зерттеудің жалпы сипаттамасы. 

Сызықтық бағдарламалау негіздері. Сызықтық 

бағдарламалау моделінің сезімталдығын талдау. 

Көлік міндеті. Инвестициялық портфельді 

қалыптастыру және бағалау кәсіпорындар 

Экономикадағы ойын теориясы. Ойындар 

теориясын басқару практикасында қолдану 

Экономикадағы кезек теориясы.  Сараптама әдісі.  

Өндірістегі желілік модельдеу. Уақыт - 

орындаушылар саны критерий бойынша желілік 

модельді оңтайландыру. Нұсқалық есептеулер 

негізінде оңтайлы шешімдерді талдау. Белгісіздік 

пен тәуекел жағдайында инвестицияларды 

оңтайландыру. Кәсіпорынның ақша ағындарын 

оңтайландыру 

Оптимальность как метод принятия решений. 

Общая характеристика исследования операций. 

Основы линейного программирования. Анализ 

чувствитель-ности модели линейного 

программиро-вания. Транспортная задача. 

Формирование и оценка инвестиционного 

портфеля  

Предприятия. Теория игр в экономике. 

Использование теории игр в практике управления. 

Теория массового обслужива-ния в экономике.  

Метод экспертных оценок.  Сетевое 

моделирование в производстве. Оптимизация 

сетевой модели по критерию время – число 

исполнителей.  Анализ оптимальных решений на 

основе вариантных расчетов. Оптимизация 

инвестирования в условиях неопределенности и 

риска. Оптимизация денежных потоков 

предприятия 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Экономикалық әлеуметтану Экономическая социология 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Турежанов С. У. Турежанов С. У. 
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"АӨК экономикасы" білім беру траекториясының  модульдері / Модули 

образовательной траектории "Экономика АПК" 

 
Жасыл экономика / Зеленая экономика / Green economy 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Халықаралық тәжірибені зерделеу және қорыту 

негізінде Қазақстанның «жасыл экономикаға» 

көшу процестерін ұйымдастыру және басқару 

бойынша білім мен дағдылар жиынтығын 

қалыптастыру 

Формирование комплекса знаний и навыков по 

организации и управлению процессами перехода 

Казахстана к «зеленой экономике» на основе 

изучения и обобщения международного опыта 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- «жасыл экономика» шарасын жүзеге асыру үшін 

практикалық шараларды негіздейді; 
-«жасыл экономика» саласындағы жобаларды іске 

асыру шараның тиімділігін бағалайды; 

- «жасыл экономиканың» негізгі қағидалары мен 

ережелерін іс жүзінде жүзеге асырады; 

- экономикалық объективті нәтижелер алу үшін 

статистикалық, математикалық және 

экономикалық-математикалық талдау әдістерін 

қолданады; 

- «жасыл экономика» қағидаттарын іс жүзінде 

енгізу бойынша ұйымдастырушылық, 

экономикалық, институционалдық шараларды 

әзірлейді. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- обосновывать практические меры по  

реализации мероприятии «зеленой экономики»; 
- оценивать эффективность меры по  

реализации проектов в сфере «зеленой 

экономики»; 

-реализовывать базовые принципы и положения 

«зеленой экономики» на практике; 

-использовать методы статистического, 

математического и экономико-математи-ческого 

анализа для получения экономи-чески 

объективных результатов; 

-разрабатывать организационно-экономи-ческие, 

институциональные мер по реализации принципов 

«зеленой экономики» в практику. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикалық теория  Экономическая теория 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Адамзаттың ғаламдық мәселелері. Халықтың өсу 

проблемалары. Жаһандық дағдарыстар: қазіргі 

заманғы ғаламдық проблемалардың 

тұжырымдамасы мен философиясы. Тұрақты 

даму тұжырымдамасы. Тұрақты даму үшін 

халықаралық ынтымақтастық. «Жасыл 

экономика» ғылыми бағытының негізгі ережелері. 

Жасыл экономикаға көшудің әлемдік тәжірибесін 

талдау: алғышарттар мен бағыттар. Әлемдік 

тәжірибеде «жасыл экономикаға» көшуді қолдау 

құралдары. «Жасыл экономикаға» көшуді 

ынталандырудың халықаралық тәжірибесі. ЕО 

елдерінің «жасыл» ұсынысы. Қазақстан 

Республикасының «жасыл экономикаға» көшу 
тұжырымдамасы. «Жасыл» құрылыс 

стандарттарын әзірлеу және енгізу. Коммуналдық 

кәсіпорындарда «жасыл» жобаларды іске асыру 

механизмі. Қазақстанда «жасыл экономиканы» 

дамыту институттарын қалыптастыру. «Жасыл 

экономикаға» инвестициялық жобалардың 

тиімділігі 

Глобальные проблемы человечества. Проблемы 

народонаселения. Глобальные кризисы: понятие и 

философия глобальных проблем современности. 

Концепция устойчивого развития. 

Международное сотрудничество по обеспечению 

устойчивого развития. Основные положения 

научного направления «зеленая экономика». 

Анализ мирового опыта перехода к зеленой 

экономике: предпосылки и направления. 

Инструменты поддержки перехода к «зеленой 

экономике» в мировой практике. Международный 

опыт стимулирования перехода к «зеленой 

экономике». «Зеленое» предложение стран 

Евросоюза. Концепция по переходу Республики 
Казахстан к «зеленой экономике». Разработка и 

внедрение «зеленых» стандартов строительства. 

Механизм реализации «зеленых» проектов в 

коммунального хозяйства. Формирование 

институтов развития «зеленой экономики» в 

Казахстане. Эффективность инвестиционных 

проектов в «зеленой экономике» 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Әлемдік ауыл шаруашылығы  Мировое сельское хозяйство 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Турежанов С. У. Турежанов С. У. 
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Экономикалық саясат / Экономическая политика / Economic policy 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Студенттерге экономиканың нарықтық 

жағдайында дұрыс бағыттауға мүмкіндік 

беретін экономикалық өмірдің негізгі 

заңдылықтарын игере отырып, 

экономикалық ойлау жүйесін қалыптастыру 

Формирование экономического образа 

мышления, овладение основными законами 

экономической жизни, что позволит студентам 

правильно ориентироваться в рыночных 

условиях экономики 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

-тиімді мемлекеттік реттеудің  

функцияларын сипаттайды, шаруашылық 

ету субъектілерін анықтайды, олардың даму 

процесіндегі құрылымды айқындайды; 

- экономикалық саясатта мемлекеттік 

саясаттың негізгі қағидалары мен заңдарын 

қолданады; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-анализировать  основные направления, формы, 

методы и инструменты реализации политики 

государства; 

- использовать  основные принципы и законов 

государственной политики в  экономической 

жизни; 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикалық теория Экономическая  теория 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Экономикалық саясат пәні мен мәні, 

субъектілері. Өтпелі кезеңдегі Казақстан 

экономикасын басқару шараларының 

жүйесі. Экономикалық саясаттың 

конъюктуралық, құрылымдық және 

аймақтық бағыттары. Сыртқы 

экономикалық саясат. Мемлекеттік саясатты 

қалыптастыру және саяси-экономикалық 

шешім принциптері. Экономикалық саясат: 

құнды қағаздар нарығын қалыптастыру және 

реттеу саясатты. Валюталық саясат. Қаржы 

саясаты және қаржы механизмі. Бюджет 

және салық саясаты. Халықаралық еңбек 

бөлінісінің экономикалық саясаты.  

Предмет, обьект и  субьектыэкономической 

политики государства.Сущность и 

закономерности переходной экономики. 

Механизм принятия правительствнных решений. 

Денежно-кредитная (Монетарная) политика. 

Политика управления государственным долгом. 

Социальная политика. Валютная политика. 

Структурные, конъюнктурные  направления 

экономической политики.  Инвестиционная 

политика Стратегическое планирование 

регионального развития. Формы общественного  

разделения труда  и направления экономической 

политики.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Халықаралық экономикалық қатынастар Международные экономические отношения 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. 
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2  3 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер /Элективные 

дисциплины для студентов 3 курса 

 
"Қазіргі экономика" білім беру траекториясының модульдері / Модули 

образовательной траектории "Современная экономика" 

Экономикалық әлеуметтану / Экономическая социология / Economic sociology 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

экономикалық әлеуметтану курсын оқудың 

мақсаты - студенттердің экономиканың 

әлеуметтік процесс ретінде дамуы туралы 

идеяларын қалыптастыру; қоғамның 

экономикалық өмірінің әлеуметтік 

аспектілерін ашатын теорияларды, ғылыми 

ережелерді, олардың біліміне әлеуметтану 

ғылымы тұрғысынан көзқарастарды 

меңгеру; осындай білімді кәсіби іс-әрекет 

процесінде нақты процестер мен 

жағдайларды талдауда қолдану дағдыларын 

қалыптастыру 

цель изучения курса экономической социологии 

состоит в: формировании представлений у 

студентов о развитии экономики как социальном 

процессе; освоении теорий, научных положений, 

раскрывающих социальные аспекты 

экономической жизни общества, подходов к их 

познанию с позиций социологической науки; 

формировании навыков применения подобных 

знаний к анализу реальных процессов и ситуаций 

в процессе профессиональной деятельности. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- экономикалық процестер мен 

құбылыстарды түсіндіреді;  

- теориялық білімді дамыту процесін 

талдайды; 

 - басқарушылық шешімдер қабылдауға 

байланысты практикалық және теориялық 

мәселелерді шешеді 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- объяснять экономические процессы и явления;  

- анализировать процесс развития 

теоретического знания. 

- решать как практические, так и теоретические 

задачи, связанных с принятием управленческих 

решений 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикалық теория, Экономикадағы 

операцияларды зерттеу 
Экономическая теория, Исследования операций 

в экономике 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Экономикалық социология пәні және оның 

Қзақастандағы, шетелдегі эволюциясы. 

Экономикалық социологияның әдістемелік 

принциптері мен ғылыми мектептің 

дамуының негізгі этаптары. Экономикалық 

социология, эктономикалық теория, 

философия, демография, тарих, статистика, 

құқық және саясаттану пәндерінің бір-

бірінен айырмашылығы және өзара 

байланысы.  

Предмет экономической социологии, 

особенности его эволюции в Казахстане и за 

рубежом. Основные этапы развития научных 

школ и методологических принципов 

экономической социологии. Взаимосвязь и 

различия в предметах экономической 

социологии, экономической теории, демографии, 

философии, истории, статистики, психологии, 

права и политологии.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Экономикадағы мінез-құлық модельдері, 

Экономикалық дамудың кластерлік 

теориясы 

Поведенческие модели в экономике,  Кластерная 

теория экономического развития 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Нурахметова Г.С. Нурахметова Г.С. 
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Халықаралық экономика/ Международная экономика/Intemational Economics 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

 «Халықаралық экономика» пәні 

студенттердің теориялық білімін арттыру 

мен халықаралық экономика сферасындағы 

іс жүзінде кездесетін мәселелерге талдау 

жасау.  

целью преподавания курса «Международная 

экономика» является приобретение студентами 

теоретических знаний и навыков анализа 

практических проблем в области международной 

экономики.  

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- халықаралык экономика теориясының 

білімін сыртқы экономикалық қызметті 

қалыптастыру мен жетілдіруде, сыртқы 

сауда саясатында, халықаралық 

экономикалық байланыс, валюта-қаржы 

қатынастарында қолданады 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- использовать полученные знания теории 

международной экономики в формировании и 

совершенствований внешнеэкономической 

деятельности организаций, внешнеторговой 

политики, международных экономических, 

связей, валютных и финансовых отношений 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Микроэкономика, Макроэкономика Микроэкономика, Макроэкономика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Халықаралық экономика түсінігі, 

қалыптасуы және құрылымы.Халықаралық 

сауданың классикалық теориясы.Өндіріс 

факторларының ара-қатынасы теориясы. 

Халықаралық саудадағы жалпы тепе-

тендік.Халықаралык сауданың табысты 

белуге ықпалы.Халықаралық сауданың 

альтернативтік теориясы.Сыртқы сауда 

саясаты және оның қүралдары. 

Халыкаралық капитал қозғалысы және 

халықаралық несиелеу.  

Понятие, становление и структура. 

международной экономики. Классические теории 

международной торговли. Теория соотношения 

факторов производства Общее равновесие в 

международной торговле. Воздействие 

международной торговли на распределение 

доходов. Альтернативные теории  международной 

торговли.Внешнеторговая политика и её 

инструменты.Международное движение капитала 

и международное кредитование. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, 

Инновациялық қызмет экономикасы мен 

ұйымдастырылуы 

Инвестиционная деятельность предприятия, 

Экономика и организация инновационной 

деятельности 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Нурахметова Г.С. Нурахметова Г.С. 
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Бизнес-жоспарлау негіздері / Основы бизнес-планирования / Basics of business planning 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

теориялық білімді қалыптастыру және ел 

экономикасының әр түрлі салаларындағы 

кәсіпорындардың бизнес-жоспарларын құру 

және талдау бойынша практикалық 

дағдыларды меңгеру 

формировании теоретических знаний и 

приобретении практических навыков 

составления и анализа бизнес-планов 

предприятий различных отраслей экономики 

страны 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- бизнесті жоспарлаудың ерекшеліктерін, 

функциялары мен түрлерін зерттейді; 

-кәсіпкерлік жоспарлаудың мазмұны мен 

негізгі әдістерін анықтайды;  

- кәсіпорынның бизнес-жоспарының жеке 

бөлімдерін құру дағдыларын игереді;  

- әр түрлі типтегі бизнес-жоспарларды талдау 

әдістерімен танысады 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- изучать особенности, функций и видов бизнес-

планирования; 

-определять содержания и основных методик 

бизнес-планирования; 

-освоение навыков разработки отдельных 

разделов бизнес-плана предприятия; 

-ознакомятся с методиками анализа различных 

видов бизнес-планов 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Табиғатты пайдалану экономикасы, 

макроэкономика 

Экономика природопользования, 

макроэкономика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Бизнесті жоспарлау: мақсаттары, міндеттері, 

принциптері және түрлері. Кәсіпорынды 

басқару жүйесіндегі бизнесті жоспарлау. 

Бизнес-жоспардың бөлімдері 

Бизнес-планирование: цели, задачи, принципы 

и виды.  Бизнес-планирование  в системе 

управления предприятием. Разделы бизнес-

плана 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Бизнесті бағалау, Кәсіпорын шығындарын 

болжау және жоспарлау 

Оценка бизнеса, Прогнозирование и 

планирование затрат предприятия 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Нурахметова Г.С. Нурахметова Г.С. 
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Модуль  1 Бизнесті дамытудың экономикалық-құқықтық аспектілері / Экономико-

правовые аспекты развития бизнеса 

 
Кәсіпкерлік қызметтің экономикалық-құқықтық негіздері /Экономико-правовые основы 

предпринимательства /Economic and legal foundations of entrepreneurial activity 

Оқу мақсаты / Учебная цель 
Қазақстан Республикасындағы экономикалық 

қатынастарды реттейтін нормалардың мазмұнын, 

кәсіпкерлік қатынастар саласындағы негізгі 

нормативтік құқықтық актілерді, кәсіпкерлік 

қатынастардың ерекшеліктерін зерттеу. 

Изучение содержания норм, регулирующих хозяйственные 

отношения в Республике Казахстан,  основных 

нормативных правовых актов в сфере 

предпринимательских отношений, специфики 

предпринимательских отношений.  

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 
--нормативтік құқықтық актілерді, атап айтқанда, 

кәсіпкерлік және азаматтық-құқықтық дауларды қарау 

кезінде түсіндіреді және қолданады; 

- іскерлік келісімшарттардың әртүрлі түрлерін 

жасайды; 

- экономикалық дауларды шешудің құқықтық қолдану 

және сот тәжірибесін жалпылау негізінде 

құрастырылған мәселелер мен ситуациялық 

жаттығуларды шешеді. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 
-толковать и применять нормативные правовые акты, в 

частности, при рассмотрении предпринимательских и 

гражданско-правовых споров; 

-составлять различные виды предпринимательских 

договоров;  

-решать задачи и ситуационные упражнения, составленные 

на основе обобщения правоприменительной и судебной 

практики разрешения хозяйственных споров.  

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 
Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері. 

Кәсіпкерлік қатынастарды реттеудің құқықтық 

негіздері. Қазақстан Республикасындағы 

кәсіпкерлік қызметтің түрлері және 

ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары. 

Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың 

экономикалық (кәсіпкерлік) қызметі. 

Корпоративті құқықтың түсінігі және негізгі 

ережелері. Кәсіпкерлік қызметтің мазмұны. 

Шаруашылық субъектілерінің (кәсіпкерлердің) 

заңды міндеттеме бойынша міндеттемелерге 

қатысу ерекшеліктері. Кәсіпкерлік 

келісімшарттардың кейбір түрлерін құқықтық 

қамтамасыз ету. Кәсіпкерлік қызметті 

мемлекеттік реттеу. Бәсекелестік туралы заңның 

негіздері. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау 

Экономические основы предпринимательской 

деятельности. Правовые основы регулирования 

предпринимательских отношений. Виды и 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в Республике 

Казахстан. Хозяйственная (предпринимательская) 

деятельность негосударственных юридических лиц. 

Понятие и основные положения корпоративного 

права. Содержание предпринимательской 

деятельности. Особенности участия хозяйствующих 

субъектов (предпринимателей) в обязательственных 

правоотношениях. Правовое обеспечение некоторых 

видов предпринимательских договоров. 

Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. Основы 

конкурентного права. Защита прав потребителей  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Бизнесті бағалау Оценка бизнеса 

Курстың ерекшеліктері / Особенности курса 

тәжірибешілерді шақыру приглашение специалистов-практиков 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Курмангалиева А.К.  Курмангалиева А.К. 
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Экономикалық деректерді сандық талдау  / Количественный анализ экономических 

данных /Quantitative analysis of economic data 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Мәліметтерді талдаудың негізгі әдістері 

туралы жүйелік идеяларды қалыптастыру, 

мемлекеттік басқару жүйесінде деректерді 

талдаудың сандық әдістері бойынша 

практикалық дағдылар. 

Формирование системных представлений об 

основных методах анализа данных, 

практических навыков владения 

количественными методами анализа данных в 

системе публичного управления. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

-статистикалық мәліметтерді жинау, 

алғашқы өңдеу, талдау, ұсыну және 

түсіндіру әдістерін қолданады; 

- мемлекеттік басқару саласындағы 

ақпаратты жинау және өңдеу үшін құралдар 

мен ақпараттық технологияларды таңдайды; 

- сандық әдістерді қолдана отырып, 

әлеуметтік, экономикалық, социологиялық 

зерттеулердің мәліметтерін талдайды; 

 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-применять методы сбора, первичной 

обработки, анализа, представления и 

интерпретации статистических данных 

- выбирать инструментальные средства и 

информационные технологии для сбора и 

обработки информации в области публичного 

управления; 

- проводить анализ данных социальных, 

экономических, социологических 

исследований с использованием 

количественных методов 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикадағы статистикалық әдістері Статистические методы в экономике 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Деректерді талдауға кіріспе. Деректерді 

талдаудың негізгі ұғымдары мен міндеттері. 

Бас жиынтықтың параметрлері туралы 

гипотезаларды тексеру: кездейсоқ шаманың 

ықтималдығын үлестіру Заңы туралы. 

Уақытша қатарларды талдау. Уақытша 

деректерді тегістеу және даму үрдістерін 

модельдеу әдістері. Уақытша деректерді 

корреляциялық-регрессиялық талдау. 

Деректерді индекстік талдау. 

Введение в анализ данных. Основные понятия и 

задачи анализа данных. Проверка гипотез о 

параметрах генеральной совокупности: о 

законе распределения вероятностей случайной 

величины. Анализ временных рядов. Методы 

сглаживания временных данных и 

моделирования тенденции развития. 

Корреляционно-регрессионный анализ 

временных данных. Индексный анализ данных.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Кәсіпорын шығындарын болжау және 

жоспарлау 

Прогнозирование и планирование затрат 

предприятия  

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. 
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Экономикадағы мінез-құлық модельдері/ Поведенческие модели в экономике / Behavioral 

patterns in economics 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Экономикалық мінез-құлықты зерттеудің 

әмбебап әдістерін игеру, экономикалық 

агенттердің мінез-құлқына әсер ететін және 

қалыптастыратын құралдар мен механизмдерді 

анықтау және талдау 

Освоение универсальных методов 

исследования экономического поведения, 

выявление и анализ инструментов и 

механизмов, которые влияют и формируют 

поведение экономических агентов 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- шектеулі рационалдылық теориясын, 

перспективалар теориясын, Алле парадоксын, 

мінез-құлық қаржыландыру теориясын, 

эвристика, Талер моделін қолдана отырып, 

мінез-құлық экономикасының құралдары мен 

әдістерін қолданады; 

-стратегиялық шешім қабылдау жағдайындағы 

адамдардың мінез-құлқын талдайды; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-применять инструментарий и методы 

поведенческой экономики, используя теорию 

ограниченной рациональности, теорию 

перспектив, парадокс Алле, теорию 

поведенческих финансов, эвристики, модель 

Талера;  

- проводить анализ поведение людей в 

ситуации принятия стратегического решения; 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикалық әлеуметтану Экономическая социология 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Мінез-құлық экономикасына кіріспе. 

Ұтымдылық. Шешім қабылдау әдістері. Шешім 

қабылдаудың баламалы теориялары. Мінез-

құлықтың әсері: бизнестегі және өмірдегі 

қосымшалар. Дәстүрлі және мінез-құлықтық 

қаржы. Эксперименттік экономикалық 

теориялар. Нарықтың тиімсіздігі. Мінез-

құлықтық ойындар теориясы. Инвесторлардың 

қалауы мен сенімдеріне негізделген модельдер 

Введение в поведенческую экономику. 

Рациональность. Методы принятия решений. 

Альтернативные теории принятия решений. 

Поведенческие эффекты: применение в 

бизнесе и жизни. Традиционные и 

поведенческие финансы. Теории 

экспериментальной экономики. 

Неэффективность рынков. Поведенческая 

теория игр. Модели, основанные на 

предпочтениях и убеждениях инвесторов 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, 

Өндірісті ұйымдастыру теориясы 

Инвестиционная деятельность предприятия, 

Теория организации производства 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. 
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Бизнесті бағалау / Оценка бизнеса  / Business estimation 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Студенттерде бизнес құнын бағалауды 

жүргізудің мақсаттары, қағидаттары, тәсілдері 

мен кезеңдері туралы кешенді білімді 

қалыптастыру, басқару шешімдерін қабылдау 

кезінде алынған деректерді құнын одан әрі 

арттыруға қатысты пайдалану 

Формирование у студентов комплексных 

знаний о целях, принципах, подходах и 

этапах проведения оценки стоимости 

бизнеса, использования полученных данных 

при принятии управленческих решений 

относительно дальнейшего повышения 

стоимости 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- бизнесті бағалаудың мақсатын нақты 

тұжырымдау және міндеттерін қою, бағалау 

кезінде ескерілетін факторларды анықтайды; 

 - бағалау туралы есептерді талдайды және 

тексереді; 

 - бағалау стандарттарын және осы саладағы 

басқа да нормативтік құжаттарды пайдаланады; 

 - бизнес құнын бағалауда классикалық 

тәсілдерді қолданады;  

- бағалаудың үш тәсілі аясында әртүрлі 

әдістерді қолдана отырып, кәсіпорынның құнын 

есептейді;  

- бағалау тәсілдері мен әдістерін негізді 

қолданады; 

 - бизнестің есептелген құнына түзетулер мен 

түзетулер енгізу, сыйлықақылар мен 

жеңілдіктерді есептейді. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-формулировать цель и ставить задачи 

оценки бизнеса, выявлять факторы, 

учитываемые при оценке; 

 - анализировать и проверять отчеты об 

оценке; - пользоваться стандартами оценки и 

другими нормативными документами в 

данной области; 

 - применять классические подходы к оценке 

стоимости бизнеса;  

- рассчитывать стоимость предприятия с 

использованием разных методов в рамках 

трех подходов к оценке;  

- применять подходы и методы оценки; 

 - вносить поправки и корректировки 

рассчитанной стоимости бизнеса, 

рассчитывать премии и скидки. 

 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Бизнесті-жоспарлау негіздері Основы бизнес-планирования 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Бизнес құнын бағалауды ұйымдастыру. Бизнесті 

бағалау түсінігі және мақсаттары. Бизнестің 

нарықтық құнына әсер ететін факторлар тобы. 

Жүйесі принциптерінің, әдістерінің, тәсілдерінің 

және техник бизнесті бағалау. Бизнесті 

бағалаудағы табысты тәсіл. Бизнес құнын 

бағалаудағы салыстырмалы тәсіл. 

Организация оценки стоимости бизнеса. 

Понятие и цели оценки бизнеса. Группы 

факторов, влияющих на рыночную 

стоимость бизнеса. Система принципов, 

подходов, методов и техник оценки бизнеса. 

Доходный подход в оценке бизнеса. 

Сравнительный подход в оценке стоимости 

бизнеса. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Аймақтық экономика  Региональная экономика 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жазықбаева Г.К. Жазыкбаева Г.К. 
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Модуль  1  Инновацияның экономикалық тиімділігі /Экономическая эффективность 

инновации: 

АӨК инновациялар негіздері / Основы инновации в АПК / Fundamentals of innovations in the 

AIK 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

АӨК инновациялық экономиканы дамыту, 

талдау, бағалау және басқару әдістемесі 

туралы негізгі білімді игеру 

Овладение базовыми знаниями по теории 

развития методологии анализа, оценки и 

управления инновационной экономики в АПК 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курстысәттіаяқтағаннанкейінбілімалушылар 

- теориялық білімді нақты практикалық 

қызметте қолданады; 

- нақты жағдайларды талдау кезінде 

проблемаларды анықтайды; 

- инновациялық дамудың практикалық 

шараларын әзірлеу үшін экономика 

жағдайының көрсеткіштерін талдайды; 

-ең маңызды әдістерді игеру, экономикалық 

есептеулер жүргізе білу; 

-кәсіпорынның инновациялық қызметін 

басқару бойынша қорытындылар мен 

жалпыламалар тұжырымдайды; 

- экономиканың нақты секторындағы 

инновациялық процестерді басқарады. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- использовать теоретические знания в 

конкретной практической деятельности. 

-выявлять проблемы при анализе конкретных 

ситуаций; 

- анализировать показатели состояния экономики 

для разработки практических мер по 

инновационному развитию; 

-владеть важнейшими методами, уметь 

осуществлять экономические расчеты; 

-формулировать выводы и обобщения по 

управлению инновационной деятельностью 

предприятия; 

-управлять инновационными процессами в 

реальном секторе экономики. 

Пререквизиттері /Пререквизиты 

Әлемдік ауылшаруашылығы // Мировое сельское хозяйство 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Инновация теориясының генезисі. АӨК  

инновациялық дамудың заманауи тұжы-

рымдамалары. Инновациялық экономика 

инновациялық ұдайы өндіріс жүйесі ретінде. 

Инновациялық процестің құры-лымы. 

Инновациялықпроцестіңэкономи-

калықмеханизмі. Инновациялық саясатты 

әзірлеу және жүзеге асыру принциптері. 

Инновациялық экономикалық дамудың 

институционалды құқықтық негіздері. 

Микродеңгейлі инновациялық менеджмент: 

әдістеме, механизм, құралдар. Инновациялық 

нарықтың қазіргі экономи-кадағы орны мен 

рөлі. Ұлттық экономиканың инновациялық 

қабілет-тілігінің салыстырмалы сипаттамасы. 

Ұлттық инновациялық жүйенің қалыптасуы: 

құрылымы және ұйымдастырылуы. 

Кәсіпкерліктің инновациялық әлеуеті 

механизм. Инновациялық мезо экономика. 

Инновациялық әлеуеттікеңейту. Жоғары оқу 

орындарындағы инновациялық 

технологиялар 

Генезис теории инноваций. Современные 

концепции инновационного развития АПК. 

Инновационная экономика как система 

воспроизводства инноваций. Структура 

инновационного процесса. Экономический 

механизм инновационного процесса. Принципы 

выработки и реализации инновационной 

политики. Институционально-правовые основы 

инновационного развития экономики. 

Управление инновациями на микроуровне: 

методология, механизм, инструменты. Место и 

роль рынка инноваций в современной 

экономике. Сравнительная характеристика 

инновационности национальных экономик. 

Формирование национальной инновационной 

системы: структура и организация. Механизм 

активизации инновационного потенциала 

предпринимательства. Инновационная 

мезоэкономика. Расширенное воспроизводство 

инновационного потенциала. Инновационные 

технологии в высшей школе 

Бағдарламажетекшісі / Руководитель программы 

Турежанов С. У. Турежанов С. У. 
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Кәсіпорынның техникалық-экономикалық талдауы / Технико-экономический анализ 

предприятия/ Technical and economic analysis of the enterprise 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Ұйымдарды басқарудың маңызды функциясы 

туралы экономикалық қызметті талдау туралы 

тұтас түсінік қалыптастыру, оларды 

экономикалық талдаудың негізгі әдістерін түсіну 

және қолдану, өндірістік, экономикалық, 

қаржылық және инвестициялық қызметтің әр 

түрлі салаларын талдау мен бағалаудың 

практикалық дағдыларын алу. 

Формирования целостного представления об 

анализе хозяйственной деятельности 

важнейшей функции управления 

организациями, осмысление и по ним основных 

методов экономического анализа, получение 

практических навыков по анализу и оценке 

различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

-ұйымда және оның негізгі құрылымдық 

бөлімшелерінде экономикалық талдау 

жүргізеді; 

- ұйымның өндірістік әлеуетін және оны 

пайдалануды бағалайды; 

- өндірістік резервтерді жұмылдыру шарттары 

мен факторларын анықтайды және негіздейді; 

-ұйымның қаржылық жағдайын және оның даму 

тенденциясын анықтайды; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-проводить  экономический анализ в 

организации и основных ее структурных 

подразделениях;  

-оценивать производственный потенциал 

организации и его  использование;  

-выявлять и обосновывать условия и факторы 

мобилизации производственных резервов;  

-определять   финансовое   состояние 

организации  и тенденции его развития 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикалық деректерді сандық талдау   Количественный анализ экономических 

данных 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Экономикалық талдаудың пәні, міндеттері және 

түрлері. Экономикалық талдаудың әдістері мен 

әдістері. Факторларды талдау әдістемесі. 

Детерминирленген талдауда факторларды өлшеу 

және әсер ету әдістері. Талдаудың экономикалық 

және математикалық әдістері. Қаржылық 

талдаудың түсінігі, мәні, міндеттері және 

ақпараттық қамтамасыз ету. Кәсіпорынның 

маркетингтік қызметін талдау. Өндіріс және сату 

көлемін талдау және басқару. Еңбек 

ресурстарының қолданылуын талдау. Негізгі 

құралдарды пайдалануды талдау. Материалдық 

ресурстарды пайдалануды талдау. Өнімнің 

(жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнын 

талдау. Өнімнің жекелеген түрлерінің өзіндік 

құнын талдау. Капиталдың қалыптасуы мен 

орналасуын талдау. Қаржылық нәтижелерді 

талдау 

Предмет, задачи и виды экономического 

анализа. Приемы и методы экономического 

анализа. Методика факторного анализа 

Способы измерения и влияния факторов в 

детерминированном анализе. Экономико-

математические методы анализа. Понятие, 

значение, задачи и информационное 

обеспечение   финансового анализа. Анализ 

маркетинговой деятельности предприятии. 

Анализ и управление объемом производства и 

продаж. Анализ использования трудовых 

ресурсов. Анализ использовании основных 

средств. Анализ использования материальных 

ресурсов. Анализ себестоимости продукции 

(работ, услуг. Анализ себестоимости отдельных 

видов продукции. Анализ формировании и 

размещении капитала. Анализ финансовых 

результатов 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Аймақтық экономика Региональная экономика 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. 
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"АӨК экономикасы" білім беру траекториясының  модульдері / Модули 

образовательной траектории "Экономика АПК" 

 

Халықаралық экономикалық қатынастар / Международные экономические отношения  / 

International economic relations 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

экономикалық теорияның негізгі ұғымдары 

мен категорияларын және экономикалық 

түсініктердің негізгі өзара байланысын, 

қазіргі экономикалық теорияның жетекші 

бағыттарын игеру, сонымен қатар елдегі және 

әлемдегі экономикалық процестерді талдау 

тәсілдерін түсіну 

овладение основными понятиями и категориями 

экономической теории и основными 

взаимосвязями между экономическими 

понятиями, ведущими направлениями развитием 

современной экономической теории, а также 

понимание способов анализа экономических 

процессов в стране и в мир 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- тұжырымдамалық-категориялық аппаратқа, 

әлемдік экономика процестерін талдауға 

кешенді көзқарас дағдыларына ие болады  

- абсолютті немесе салыстырмалы 

артықшылықтар негізінде елдер үшін сыртқы 

сауданың пайдасын, сыртқы саудадағы 

протекционизмнің салдарын бағалайды, 

валюта бағамдарына әсер ететін факторларды 

талдау, өндіріс факторларының халықаралық 

қозғалысының себептері мен салдарын 

талдайды, БҰҰ, ХВҚ және ДБ деректер 

базаларымен жұмыс істейді, Халықаралық 

экономикалық интеграция проблемаларын 

және Қазақстанның МЭО-дағы рөлін 

талдайды 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- владеть понятийно-категориальным аппаратом, 

навыками целостного подхода к анализу 

процессов мировой экономики 

- оценивать выгоды внешней торговли для стран 

на основе абсолютных или сравнительных 

преимуществ, последствия протекционизма во 

внешней торговле, анализировать факторы, 

влияющие на валютные курсы, анализировать 

причины и последствия международного 

движения факторов производства, работать с 

базами данных ООН, МВФ и ВБ, анализировать 

проблемы международной экономической 

интеграции и роль Казахстана в МЭО 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикалық саясат Экономическая политика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Халықаралық еңбек бөлінісі және оның 

қазіргі даму тенденциялары, халықаралық 

сауданың ерекшеліктері, халықаралық валюта 

қатынастарының негіздері, капитал мен 

жұмыс күшінің халықаралық қозғалысы. 

МЭҰ-дағы Қазақстанның рөлі. 

Международное разделение труда и 

современные тенденции его развития, 

особенности  международной торговли, основы  

международно-валютных отношений, 

международное  движение капитала и рабочей 

силы. Роль Казахстана в МЭО. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Сыртқы экономикалық қызметті 

ұйымдастыру, Әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлау  

Организация внешнеэкономической 

деятельности, Социально-экономическое 

планирование 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Нурахметова Г.С. Нурахметова Г.С. 
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Әлемдік ауыл шаруашылығы / Мировое сельское хозяйство / World agriculture 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

студенттерде әлемдік ауыл шаруашылығының 

даму тенденциялары, өндіргіш күштердің 

таралу заңдылықтары, экономикалық 

заңдардың әрекеті, қазіргі әлем аймақтары мен 

елдерінің табиғи-экономикалық және 

экономикалық дамуы туралы, эндогендік және 

экзогендік факторлардың әсерінен өзара 

әрекеттесетін институттардың жиынтығы 

ретінде түсініктерін қалыптастыру 

формирование у студентов представления о 

тенденциях развития мирового сельского 

хозяйства,  закономерностях размещения 

производительных сил, действиях 

экономических законов, природном и 

хозяйственно-экономическом развитии 

регионов и стран современного мира, как 

совокупности взаимодействующих 

институтов под воздействием эндогенных и 

экзогенных факторов. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- өзін-өзі дамыту, біліктілігі мен дағдыларын 

жетілдіреді; 

- теориялық білімді қорытады, 

-анализ жүргізеді, ақпаратты қабылдайды, 

мақсат қою және оған жету жолдарын 

таңдайды; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-саморазвивать, повышать свою 

квалификацию и мастерство; 

- обобщать теоретические знания, 

-проводить  анализ, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Жасыл экономика Зеленая экономика  

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

«Әлемдік ауыл шаруашылығы» ғылымының 

пәні, әдісі және міндеттері. Әлемдік ауыл 

шаруашылығының қазіргі жағдайы және негізгі 

тенденциялары. Дамушы елдердегі ауыл 

шаруашылығы. Экономиканың өтпелі типі бар 

елдердегі ауыл шаруашылығын дамыту 

мәселелері. Өнеркәсібі дамыған елдердегі ауыл 

шаруашылығының даму ерекшеліктері. 

Әлемдік аграрлық секторлардың экономикасы 

және ұйымдастырылуы. 

Предмет, метод и задачи науки «Мировое 

сельское хозяйство». Современное состояние 

и основные тенденции развития мирового 

сельского хозяйства. Сельское хозяйство 

развивающихся стран. Проблемы развития 

сельского хозяйства в странах с переходным 

типом экономики. Особенности развития 

сельского хозяйства в промышленно развитых 

странах. Экономика и организация отраслей 

мирового сельского хозяйства. 
Постреквизиттері / Постреквизиты 

Өндірістік сфераның экономикасы, АӨК 

инновация негіздері 

Экономика производственной сферы, Основы 

инновации в АПК 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. 
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Қоғамдық сектор экономикасы / Экономика общественного сектора / Public sector economy 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

шаруашылықты жүргүзудің басқа субъектілері 

арасында мемлекеттің өзіндік дәрежесін 

барынша анығырақ көрсету және олардың 

өзара ықпалын, мемлекетке тән қызметтер мен 

мүмкіндіктердің шектерін көрсету 

Целью дисциплины является как можно яснее 

отразить специфическое положение 

государства среди других субъектов 

хозяйствования, показать их взаимовлияние, 

границы тех функций и возможностей, которые 

присущи государству 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 
- қоғамдық кірістер мен шығыстардың 

ресурстарды орналастыруға және кірісті бөлуге 

әсерін талдайды; 

 - қоғамдық секторды ұйымдастыру нысандарын, 

бюджеттік жүйені ұйымдастыру негіздерін, 

мемлекеттің Бюджеттік-Салық саясаты туралы 

біледі; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- анализировать влияние общественных 

доходов и расходов на размещение ресурсов и 

распределение дохода; 

- знать о формах организации общественного 

сектора, основах организации бюджетной 

системы, бюджетно-налоговой  политики 

государства; 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикалық теория Экономическая теория 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Қоғамдық игіліктер. Тиімдікті және игіліктерді 

тарату. Қоғамдық таңдау. Ұжымдық шешім 

қабылдау. Демократиялық мемлкеттің 

экономикалық теориясы. Мемлекеттің 

кірістері. Салықтардың түрлері. Салық 

жүйесінің бағалау критерилері. Салықтар және 

салықтандыру. Орынбасу эффектісі, табыс 

эффектісі және өлшемсіз қалыптасқан 

салықтық жүк. Оптималдық салықтандыру. 

Қоғамдық шығындар.  

Общественные блага. Распределение, 

эффективность и благосостояние. 

Общественный выбор: коллективное принятие 

решений. Экономическая теория 

демократического государства. Доходы 

государства. Виды налогов. Критерии оценки 

налоговой системы. Налоги и 

налогообложение. Эффект замещения, эффект 

дохода и избыточное налоговое бремя. 

Оптимальное налогообложение.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Еңбекті мөлшерлеу және еңбек ақы төлеу Нормирование и оплата труда 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Нурахметова Г.С. Нурахметова Г.С. 
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Модуль 1 Ауыл шаруашылығындағы еңбек экономикасы / Экономика труда  в 

сельском хозяйстве: 

 
Ауыл шаруашылығындағы персонал экономикасы/ Экономика персонала в сельском 

хозяйстве/Personnel economics in agriculture 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

студенттерді  нарықтық экономиканың 

макро және микро деңгейінің даму 

тенденцияларын сипаттайтын саяси 

экономикалық категорияларды, 

заңдылықтар мен заңдарды жүйелі оқыту 

арқылы олардың жаңа, қазіргі сипаттағы 

экономикалық,саяси ойлау қабілеттерін 

қалыптастыру. 

обеспечить необходимый уровень подготовки 

студентов по теоретическим и практическим 

вопросам этой науки. Основная задача 

экономиста - приобретение глубоких знаний 

предмета, формирование экономического 

образа мышления, овладение основными 

законами экономической жизни, что позволит 

студентам правильно ориентироваться в 

рыночных условиях экономики 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- мемлекет саясатын іске асырудың негізгі 

бағыттарын, нысандарын, әдістері мен 

құралдарын талдайды 

- экономикалық өмірде мемлекеттік 

саясаттың негізгі қағидаттары мен заңдарын 

пайдаланады 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- анализировать  основные направления, 

формы, методы и инструменты реализации 

политики государства 

- использовать  основные принципы и 

закононы государственной политики в  

экономической жизни 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Микроэкономика Микроэкономика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Еңбек нарығын басқару туралы түсінік және 

оның қызметі. Еңбек нарығын басқарудың 

басқа нарық ресурстарымен қарым – 

қатынасы.Еңбек нарығын басқарудың  үлгісі 

мен құрылымы. Қоғамдағы    еңбек 

ресурстары және еңбек потенциалы. Еңбек 

нарығын басқарудың  қалыптасу механизмі.  

Жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныс 

Предмет и метод учебной дисциплины  Рынок 

труда: его современная структура. Заработная 

плата  и ее роль в стимулировании труда. 

Управление занятостью населения. Социальная 

ориентация занятости и ее основные задачи. 

Биржа труда и ее роль в экономике. 
Безработица и регулирование рынка труда 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін 

экономикалық талдау  

Экономический анализ хозяйственной 

деятельности предприятия 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Нурахметова Г.С. Нурахметова Г.С. 
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Агроөнеркәсіптік кешеннің еңбек экономикасы /Экономика труда АПК / Labor economics 

of the agro-industrial complex 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

қазіргі заманғы экономикалық ойлауын 

қалыптастыру, еңбек әлеміндегі 

экономикалық заңдардың әрекет ету 

механизмі туралы нақты түсінік. 

Формирование современного экономического 

мышления, четкого представления о механизме 

действия экономических законов в сфере труда. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- кәсіпорын қызметін бағалаудың негізгі 

әдістерін таңдайды; 

- еңбек ресурстарын және жұмыс 

уақытын пайдалану тиімділігін арттыру 

мақсатында ұйымдардың жедел 

(өндірістік) қызметін басқаруда шешім 

қабылдайды; 

- қызметкердің тиімді қызметінің 

мотивациялық компоненттерін 

анықтайды; 

- еңбек өнімділігі мен белгілі бір 

кәсіпорынның нәтижелеріне әсер ететін 

еңбек факторларын, жағдайларын, 

элементтерін бөліп көрсетеді 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- выбирать основные методы оценки деятельности 

предприятия;  

- принимать решения в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций с 

целью повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов и рабочего времени; 

-выявлять мотивационные составляющие 

эффективной деятельности работника;  

-выделять факторы, условия элементы труда, 

влияющие на производительность труда и 

результаты деятельности конкретного 

предприятия. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикалық саясат Экономическая политика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Еңбек процесі және оның 

ұйымдастырылуы, жалақы, еңбек 

өнімділігі, еңбек нарығы 

Трудовой процесс и его,организация, оплата 

труда, производительность труда, рынок труда 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау Социально-экономическое планирование 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Нурахметова Г.С. Нурахметова Г.С. 
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Кәсіпорынның шаруашылық қызметін экономикалық талдау / Экономический анализ 

хозяйственной деятельности предприятия / Economic analysis of economic activity of the 

enterprise 

Оқу мақсаты / Учебная цель 
басқару шешімдерін қабылдау үшін кәсіпорынның 

экономикалық қызметіне экономикалық талдауды 

қалыптастыру, объектінің ағымдағы жағдайын және 

оның дамуының күтілетін перспективаларын бағалау 

формирование экономического анализа 

хозяйственной деятельности предприятия, оценки 

текущего состояния объекта и ожидаемых перспектив 

его развития для принятия управленческих решений 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 
-кәсіпорынның және оның негізгі құрылымдық 

бөлімшелерінің қаржылық және басқарушылық 

талдауын жүргізеді;  

-кәсіпорынның өндірістік әлеуетін бағалайды және 

оны пайдаланады; 

-кәсіпорынның қаржылық жағдайын және оның 

даму тенденциясын анықтайды 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 
-проводить финансовый и управленческий анализ на 

предприятии и основных его структурных 

подразделениях;  

- оценить производственный потенциал предприятие 

и его использование;  

- определить финансовое состояние предприятия и 

тенденции его развития 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Қоғамдық сектор экономикасы Экономика общественного сектора 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 
Экономикалық талдаудың негіздері. Қаржылық 

және басқарушылық талдаудың пәні, міндеттері 

және түрлері. Қаржылық және басқарушылық 

талдаудың тәсілдері мен әдістері. Факторлық 

талдау әдістері. Өлшеу әдістері және 

детерминирлік талдаудағы факторлардың әсері. 

Экономикалық және математикалық талдау 

әдістері. Қорларды анықтау және есептеу әдістері. 

Қаржылық талдаудың тұжырымдамасы, құны, 

мақсаттары және ақпараттық қолдау. 

Кәсіпорынның маркетингтік қызметін талдау. 

Өндіріс пен сатуды талдау және басқару. Еңбек 

ресурстарын қолдануды талдау. Негізгі құралдарды 

қолдануды талдау. Материалдық ресурстарды 

қолдануды талдау.өндіріс құнын талдау. 

Капиталды қалыптастыру мен бөлуді талдау. 

Қаржылық нәтижелерді талдау. 

Основы экономического анализа. Предмет, задачи и 

виды финансового и управленческого анализа. 

Приемы и методы финансового и управленческого 

анализа. Методика факторного анализа. Способы 

измерения и влияния  факторов в детерминированном 

анализе. Экономико-математические методы анализа. 

Методика выявления и подсчета резервов. Понятие, 

значение, задачи и информационное обеспечение 

финансового анализа. Анализ маркетинговой 

деятельности предприятия. Анализ и управление 

объемом производства и продаж. Анализ 

использования трудовых ресурсов. Анализ 

использования основных средств. Анализ 

использования  материальных ресурсов. Анализ 

себестоимости продукции. Анализ формирования и 

размещения капитала. Анализ финансовых 

результатов.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Агробизнесті бағалау Оценка агробизнеса 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. 
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Агробизнесті бағалау / Оценка агробизнеса /Evaluation of agribusiness 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Өндірістік әлеуетті: жерді, негізгі және 

айналым қаражатын, Еңбек ресурстарын 

пайдалануды бағалау әдістемесін зерделеу 

және игеру, жеке кәсіпорын мен өз ісін 

ұйымдастыру үшін мал шаруашылығын 

дамытудың бизнес-жоспарын әзірлеу үшін 

қажетті базалық экономикалық білім мен 

дағдылар кешенін қалыптастыру, мал 

шаруашылығы салаларының даму үрдістерін 

анықтау 

Формирование   комплекса базовых 

экономических знаний и навыков необходимых 

для изучения и освоения 

методики оценки использования 

производственного потенциала: земли, 

основных и оборотных средств, трудовых 

ресурсов, разработки бизнес-плана развития 

животноводства для отдельного предприятия и 

организаций собственного дела, выявление 

тенденций развития отраслей животноводства 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- экономикалық модельдерді пайдалана 

отырып, салаға (нарыққа) талдау жүргізеді; 

- экономикалық деректерді өңдеу әдістерін 

қолданады; 

- агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындары 

жұмысының экономикалық тиімділігін 

талдайды; 

- өндірістік ресурстарды пайдалану 

тиімділігін бағалайды; 

- бизнес-бірлікті дамытудың 

ұйымдастырушылық-экономикалық тетігін 

негіздейді. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-проводить анализ отрасли (рынка) используя 

экономические модели 

-применять методы обработки экономических 

данных;  

-анализировать экономическую 

эффективность функционирования 

предприятий агропромышленного комплекса; 

- оценивать эффективность использования 

производственных ресурсов; 

-обосновывать организационно-экономический 

механизм развития бизнес-единицы. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін 

экономикалық талдау  

Экономический анализ хозяйственной 

деятельности предприятия  

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Жер ресурстары және оларды нарық 

жағдайында пайдаланудың тиімділігі. Еңбек 

нарығы және ауыл тұрғындарын жұмыспен 

қамту мәселелері. Агробизнесті материалдық 

ресурстар және өндірістік-техникалық 

қамтамасыз ету. Өндірісті орналастыру және 

мамандандыру - агробизнесті дамытудың 

негізі. Агробизнестің тиімділігін бағалау. 

Агроөнеркәсіптік интеграцияны дамыту, 

нарықтық инфрақұрылымды дамыту. 

Агробизнестегі Капитал. Агробизнестегі 

кәсіпкерлік. Агробизнестегі бизнес-

жоспарлау. 

Земельные ресурсы и эффективность их 

использования в условиях рынка. Рынок труда 

и проблемы занятости сельского населения. 

Материальные ресурсы и производственно-

техническое обеспечение агробизнеса. 

Размещение и специализация производства - 

основа развития агробизнеса. Оценка 

эффективности агробизнеса. Развитие 

агропромышленной интеграции, развитие 

рыночной инфраструктуры. Капитал в 

агробизнесе. Предпринимательство в 

агробизнесе. Бизнес-планирование в 

агробизнесе. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Өндіріс сферасының экономикасы Экономика производственной сферы 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жазыкбаева Г. К. Жазыкбаева Г. К. 
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 Модуль 1 Кәсіпкерлік қызметтегі бизнесті жоспарлау / Бизнес 

планирование в предпринимательской деятельности 
 

Мәліметтерді талдау және бизнесті жоспарлау /Анализ данных  и бизнес-

планирование/ Data analysis and business planning 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Әлемдік және отандық жетістіктерді ескере 

отырып, бизнес-процестерді талдаудың, 

жетілдірудің және басқарудың заманауи әдістері 

мен құралдары туралы білім негіздерін оқыту. 

Обучение основам знаний современных 

методов и средств анализа, 

совершенствования и управления бизнес-

процессами с учетом мировых и 

отечественных достижений. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

-ұйымдарға сауалнама жүргізеді, ақпараттық 

қажеттіліктерді анықтайды; 

 - қолданбалы мәселелердің шешімін рәсімдейді 

және жүзеге асырады; 

- жобаның өмірлік циклінің барлық 

кезеңдерінде жұмыстарды орындайды. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности; 

 проводить формализацию и реализацию 

решения прикладных задач;  

- выполнять работы на всех стадиях 

жизненного цикла проект.  
Пререквизиттері / Пререквизиты 

Агробизнесті бағалау   Оценка агробизнеса 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

қазіргі заманғы бизнес-жоспарлаудың 

теориялық аспектілерін және әртүрлі типтегі 

бизнес-жоспарларды, сондай-ақ стандартты 

және арнайы бизнес-жоспарлардың жеке 

бөлімдерін құру әдістемесіне арналған 

практикалық ұсыныстарды (белгілі бір 

мақсаттар үшін жасалған) зерттейді. 

изучает теоретические аспекты 

современного бизнес-планирования и 

практические рекомендации к методике 

составления различных типов бизнес-

планов, а также отдельных разделов как 

типового, так и специальных бизнес-

планов (составленных для определенных 

целей). 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Өндірістік сферасының экономикасы Экономика производственной сферы 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. 
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Сауда экономикасы/Экономика торговли/Trade Economy 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Тауар айналымы экономикасының бастапқы 

буыны ретінде сауда кәсіпорнының жұмыс 

істеуінің теориялық негіздерін меңгеру және 

экономика, коммерциялық қызметті 

ұйымдастыру, талдау және жоспарлау саласында 

практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Освоение теоретических основ 

функционирования торгового предприятия 

как первичного звена экономики товарного 

обращения и формирование практических 

навыков в области экономики, организации, 

анализа и планирования коммерческой 

деятельности. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

-тауар айналымының құрылымын динамикада 

және кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық 

қызметінің басқа да көрсеткіштерін талдайды; 

- тауар ресурстарына қажеттілікті есептеуді 

жүргізеді; 

- тауар айналымы саласында жұмыс істейтін 

кәсіпорын жұмысының тиімділігін бағалау 

әдістемесін меңгереді; 

- коммерциялық қызметті жобалайды 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- анализировать структуру товарооборота в 

динамике и другие показатели финансово-

хозяйственной деятельности предприятий; 

- проводить расчёт потребности в товарных 

ресурсах; 

- владеть методикой оценки эффективности 

работы предприятия, функционирующего в 

сфере товарного  обращения; 

- проектировать коммерческую 

деятельность. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Әлемдік ауыл шаруашылығы  Мировое сельское хозяйство 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Сауда кәсіпорны нарықтық экономиканың 

субъектісі ретінде. Сауда кәсіпорнының негізгі 

қорлары. Сауда кәсіпорнының пайдасы мен 

пайдалылығы. Қызмет түрі және экономика 

саласы ретінде сауданың ерекшеліктері. Сауда 

кәсіпорнының тауар айналымы. 

Торговое предприятие как субъект рыночной 

экономики. Основные фонды торгового 

предприятия. Прибыль и рентабельность 

торгового предприятия. Особенности 

торговли как вида деятельности и как 

отрасли экономики. Товарооборот торгового 

предприятия. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

АӨК экономикасы Экономика АПК 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жазыкбаева Г.К Жазыкбаева Г.К 
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3    4 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер /Элективные 

дисциплины для студентов 4 курса 
"Қазіргі экономика" білім беру траекториясының модульдері / Модули 

образовательной траектории "Современная экономика" 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі /Инвестиционная деятельность предприятия/ 

Enterprise  Investment Activity 
Оқу мақсаты / Учебная цель 

Экономиканың нақты секторындағы инвестициялық 

процестерді ұйымдастыру және басқару бойынша 

білімдер мен дағдылар жиынтығын қалыптастыру, 

оларды инвестициялық шешімдердің тиімділігін 

бағалаудың заманауи әдістерін зерттеу 

Формирование комплекса знаний и навыков по 

организации и управлению инвестиционными процессами 

в реальном секторе экономики, изучение ими современных 

методов оценки эффективности принимаемых 

инвестиционных решений 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- инвестицияға дейінгі зерттеулердің теориялық 

негіздерін білуі; 

- инвестициялық жобаларды қаржыландыру туралы 

шешім қабылдауда практикалық дағдыларға ие 

болады; 

- қаржылық нәтижелердің дұрыстығын, олардың 

тиімділігін бағалайды; 

- нақты ұсынысты жүзеге асыру кезінде ең жақсы 

шешім қабылдайды; 

- инвестициялар саласындағы экономикалық 

процестер мен құбылыстарды сауатты түсіндіреді; 

-экономикаға инвестициялардың факторлары мен 

шарттарын тиімді талдайды; 

-инвестициялардың тиімділігін бағалаудың заманауи 

әдістерін қолданады; 

- экономиканың нақты секторындағы инвестициялық 

процестерді  басқарады. 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- знать теоретические основы прединве-стиционных 

исследований;  

- владеть практическими навыками принятия решений по 

финансированию инвестиционных проектов;  

-оценивать обоснованность финансовых результатов, их 

эффективность,  

- принимать оптимальное решение при реализации 

конкретного предложения;  

- объяснять грамотно экономические процессы и явления в 

сфере инвестирования; 

-выполнять анализ факторов и условии инвестирования в 

экономике; 

-использовать современные методы оценки 

эффективности инвестиции; 

-управлять инвестиционными процессами в реальном 

секторе экономики. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикадағы мінез-құлық модельдері, 

Халықаралық экономика 

Поведенческие модели в экономике, международная 

экономика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

 

Инвестицияның мәні, олардың қызметтері. 

Макроинвестициялық жағдайды бағалау-дың 

экономикалық параметрлері. Инвести-циялық 

қызметті дамытудың аймақтық мәселелері. Нарық 

жағдайындағы инвести-цияларды жобалау. 

Инвестициялық процестің инфрақұрылымы. 

Инвестиция-ларды талдаудың қаржылық-математи-

калық негіздері. Инвестициялық жобалардың 

тиімділігін анықтау. Бір-бірін жоққа шығаратын 

инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау. 

Инвестициялық ресурстардың шектеулі 

жағдайындағы инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалау. Белгісіздік жағдайындағы инве-

стициялық жобалардың тиімділігін баға-лау. 

Инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздері. 

Кәсіпорынның инвестиция-лық тартымдылығын 

талдау және бағалау. Инвестициялық жобаларды 

басқару. Инве-стицияны жобалау кезінде оңтайлы 

шешім-дер қабылдау. Инфляцияның инвестиция-лық 

жобалардың тиімділігіне әсері 

 

Сущность инвестиции, их функции. Макро- 

экономические параметры оценки инвестиционной 

ситуации. Региональные проблемы развития 

инвестиционной деятельности. Инвестиционное 

проектирование в рыночных условиях. Инфраструктура 

инвестиционного процесса. Финансово-матема-тические 

основы инвестиционного анализа. Определение 

эффективности инвестиционных проектов. Оценка 

эффективности взаимоисключающих инвестиционных 

проектов. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов в условиях ограниченности инвестиционных 

ресурсов. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов в условиях неопределенности. Источники 

финансирования инвестиционных проек-тов. Анализ и 

оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

Управление инвестиционными проектами. Принятие 

оптимальных решений в инвестиционном проектировании.  

Влияние инфляции на эффективность инвестиционных 

проектов 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

 

Турежанов С. У. Турежанов С. У. 
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Экономикалық дамудың кластерлік теориясы / Кластерная теория экономического 

развития / Cluster theory of economic development 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Қауымдастықтардың, ұйымдардың, 

фирмалардың, кәсіпорындардың, оқу 

орындарының жалпыланған одағы ретінде 

кластерлердің дамуын ұйымдастыруға және 

басқаруға арналған білім мен дағдылардың 

жиынтығын қалыптастыру 

Формирование комплекса знаний и навыков по 

организации и управлению развитием 

кластеров как обобщенным объединением 

сообществ, организаций, фирм, предприятий, 

образовательных учреждений  

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- кластерлік салалардың дамуын, басқарудың 

практикалық дағдыларына ие болады; 

- Қазақстан экономикасы үшін кластерлердің 

ең қолайлы түрлерін негіздейді; 

- кластерлердің тиімділігін бағалайды; 

- экономикалық дамудың кластерлік моделінің 

негізгі бағыттары мен қозғаушы күштерін 

белгілейді; 

- Қазақстан экономикасында кластерлердің 

қалыптасуы мен дамуының негізгі мәселелерін 

талдайды; 

-кластерлік салаларды құруға және дамытуға 

инвестициялардың тиімділігін бағалау 

әдістерін қолданады; 

- кластерлік бірлестіктерді басқарады. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- владеть практическими навыками по уп-

равлению развитием кластерных производств;  

- обосновывать наиболее приемлемых для 

экономики Казахстана формы кластеров; 

-оценивать эффективности кластеров;  

-устанавливать основные направления и 

движущие силы кластерной модели 

экономического развития;   

-анализировать главные проблемы 

формирования и развития кластеров в 

экономике Казахстана;  

-использовать методы оценки эффективности 

инвестиций в создание и развития кластерных 

производств; 

- управлять кластерными объединениями. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикалық әлеуметтану  Экономическая социология 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Даму экономикасына кіріспе. Даму 

теориялары: салыстырмалы талдау. 

Экономикалық даму теориясының нео-

классикалық кезеңі. Дж. .Шумпетердің 

экономикалық даму теориясы. Тұрақты 

экономикалық даму тұжырымдамасы. 

Экономикалық дамудың мәні мен өлшем-дері. 

Экономикалық дамудың жиынтық 

көрсеткіштері. Елдердің кірісі және аймақтық 

тиістілігі бойынша жіктелуі. Әлемдік 

экономиканың эволюциясы және біркелкі емес 

экономикалық даму. Дамушы елдердің қазіргі 

әлемдегі орны мен рөлі. Кластерлер 

экономикалық категория ретінде. Классикалық 

кластерлердің даму теориялары. М.Портердің 

кластерлік теориясы. Кластердің түрлері және 

жіктелуі. Кластерлер және инновациялық 

саясат 

Введение в экономику развития.  Теории 

развития: сравнительный анализ.  Неокла-

ссический этап теории экономического 

развития. Теория развития экономики Й. 

Шумпетера. Концепция устойчивого 

экономического развития. Сущность и 

критерии экономического развития. 

Композитные индексы экономического 

развития. Классификация стран по уровню 

дохода и региональной принадлежности. 

Эволюция мировой экономики и 

неравномерность экономического развития. 

Место и роль развивающихся стран в 

современном мире. Кластеры как 

экономическая категория. Теории развития 

классических кластеров. Теория кластеров М. 

Портера. Виды и классификация кластеров. 

Кластеры и инновационная политика 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Турежанов С. У. Турежанов С. У. 
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Салалық нарықтың экономикасы / Экономика отраслевых рынков / The branch markets 

economy 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

осы пәнді оқитын студенттер салалық 

мамандандыруды есепке ала отырып, 

нарықтық экономика жағдайында өндірістік 

сферада экономикалық қызмет мәселелер 

бойынша білім алуы қажет, сонымен қатар 

осы ғылымның теориялық және практикалық 

мәселелері бойынша студенттер дайындығын 

қажетті деңгеймен қамтамасыз ету қажет 

обеспечить необходимый уровень подготовки 

студентов по теоретическим и практическим 

вопросам этой науки, чтобы студенты, изучившие 

ее, обладали знаниями по вопросам 

экономической деятельности в 

производственной сфере в условиях рыночной 

экономики с учетом отраслевой специализации 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 
- салалық мамандануды ескере отырып, 

нарықтық экономика жағдайында өндірістік 

саладағы экономикалық қызмет мәселелері 

бойынша білімді меңгереді 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- обладать знаниями по вопросам 

экономической деятельности в 

производственной сфере в условиях рыночной 

экономики с учетом отраслевой специализации 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Микроэкономика, Макроэкономика Микроэкономика, Макроэкономика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Нарық сұраныс пен өндірістік қызметтің 

ұйымдастырушы тетігі ретінде. Бәсеке және 

монополия теориясы. Шынайы әлемдік нарық 

және тенденция. Салалық нарық экономикасы 

теориясының эволюциясы. Бәсекенің 

категориясы мен нарықты анықтау. Нарық 

құрылымының анықтау. Бөлшектенген нарық 

дәрежесі және концепциясы. Құрылым үлгісі.  

Рынок как организующий механизм 

производственной деятельности и спроса. 

Теории конкуренции и монополии. Реальные 

мировые рынки и тенденции. Эволюция теории 

экономики отраслевых рынков. Определение 

рынков и категории конкуренции. Элементы 

структуры рынка. Степени и концепции 

частичной конкуренции. Модели структуры.  

Курстың ерекшеліктері / Особенности курса 

Тәжірибешілерді шақыра отырып, кафедра 

филиалдарында сабақ өткізу 

Проведение занятий на филиалах кафедры, 

приглашение специалистов-практиков 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жазыкбаева Г.К Жазыкбаева Г.К 
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Инновациялық қызмет экономикасы мен ұйымдастырылуы / Экономика и организация 

инновационной деятельности / Economics and organization of innovation 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Инновациялық экономиканы дамыту, талдау, 

бағалау және басқару әдістемесі туралы негізгі 

білімді игеру 

Овладение базовыми знаниями по теории 

развития методологии анализа, оценки и 

управления инновационной экономики 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- теориялық білімді нақты практикалық 

қызметте қолданады; 

- нақты жағдайларды талдау кезінде 

проблемаларды анықтайды; 

- инновациялық дамудың практикалық 

шараларын әзірлеу үшін, экономика 

жағдайының көрсеткіштерін талдайды; 

-ең маңызды әдістерді игереді, экономикалық 

есептеулер жүргізе біледі; 

- кәсіпорынның инновациялық қызметін 

басқару бойынша, қорытындылар мен 

жалпыламалар тұжырымдайды; 

- экономиканың нақты секторындағы 

инновациялық процестерді басқарады. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- использовать теоретические знания в 

конкретной практической деятельности. 

-выявлять проблемы при анализе конкретных 

ситуаций; 

- анализировать показатели состояния 

экономики для разработки практических мер по 

инновационному развитию; 

-владеть важнейшими методами, уметь 

осуществлять экономические расчеты; 

-формулировать выводы и обобщения по 

управлению инновационной деятельно-стью 

предприятия; 

-управлять инновационными процессами в 

реальном секторе экономики. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Халықаралық экономика Международная экономика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Инновация теориясының генезисі. Иннова-

циялық дамудың заманауи тұжырымдама-

лары. Инновациялық экономика иннова-

циялық ұдайы өндіріс жүйесі ретінде. 

Инновациялық процестің құрылымы. 

Инновациялық процестің экономикалық 

механизмі. Инновациялық саясатты әзірлеу 

және жүзеге асыру принциптері. Иннова-

циялық экономикалық дамудың институ-

ционалды-құқықтық негіздері. Микродең-гейлі 

инновациялық менеджмент: әдістеме, 

механизм, құралдар. Инновациялық нарықтың 

қазіргі экономикадағы орны мен рөлі. Ұлттық 

экономиканың инновациялық қабілеттілігінің 

салыстырмалы сипатта-масы. Ұлттық 

инновациялық жүйенің қалыптасуы: 

құрылымы және ұйымдастырылуы. 

Кәсіпкерліктің иннова-циялық әлеуетін 

арттыру механизмі. Инновациялық 

мезоэкономика. Иннова-циялық әлеуетті 

кеңейту. Жоғары оқу орындарындағы 

инновациялық технологиялар 

Генезис теории инноваций. Современные 

концепции инновационного развития. 

Инновационная экономика как система 

воспроизводства инноваций. Структура 

инновационного процесса. Экономический 

механизм инновационного процесса. 

Принципы выработки и реализации 

инновационной политики. Институцио-нально-

правовые основы инновационного развития 

экономики. Управление иннова-циями на 

микроуровне: методология, механизм, 

инструменты. Место и роль рынка инноваций в 

современной эконо-мике. Сравнительная 

характеристика инно-вационности 

национальных экономик. Формирование 

национальной инноваци-онной системы: 

структура и организация. Механизм 

активизации инновационного потенциала 

предпринимательства. Иннова-ционная 

мезоэкономика. Расширенное воспроизводство 

инновационного потен-циала. Инновационные 

технологии в высшей школе 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

 

Турежанов С. У. Турежанов С. У. 
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Аймақтық экономика / Региональная экономика / Regional economy 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Аймақтық деңгейде елдің шаруашылық 

механизмінің қызмет етуінің экономикалық 

механизмін қалыптастырудың мүмкін 

жолдарын кешенді оқытудан тұрады.  

 

Состоит в комплексном изучении возможных 

путей формирования экономического 

механизма функционирования хозяйственного 

комплекса страны на региональном уровне. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- аймақтық экономиканың негізгі 

теорияларға сыни, салыстырмалы-тарихи 

талдау жүргізеді (аймақтық мамандану 

теориялары, орналастыру теориялары, 

экономиканы кеңістіктік ұйымдастыру 

теориялары); 

- өңірдің әлеуметтік - экономикалық 

дамуының негізгі макроэкономикалық 

көрсеткіштерін талдайды; 

 - өңірлердің абсолютті және салыстырмалы 

артықшылығын есептеу және өңірлердің 

экономикалық мамандануының 

перспективалық бағыттарын айқындайды; 

 - халықаралық аспектіде экономикалық 

аймақтандыру проблемаларын анықтайды;  

- нақты өңірдің әлеуметтік-экономикалық 

құрылымына талдау жасап, және өңірлік 

дамудың үйлесімсіздігін анықтайды. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- выполнять критический, сравнительно-

исторический анализ основных теорий 

региональной экономики (теории 

региональной специализации, теории 

размещения, теории пространственной 

организации экономики); 

-анализировать основные макроэкономические 

показатели социально-экономического 

развития региона; 

- рассчитыват абсолютное и сравнительное 

преимущество регионов и определять 

перспективные направления экономической 

специализации регионов; 

- выявлять проблемы экономической 

регионализации в международном аспекте; 

- выполнять анализ социально-экономической 

структуры конкретного региона и выявлять 

диспропорции регионального развития. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Бизнесті бағалау Оценка бизнеса 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Аймақтардың түсінігі және типологиясы. 

Аймақтық экономиканың теориялық 

негіздері. Аймақ шаруашылық жүргізу 

объектісі ретінде. Аймақтың экономикалық 

әлеуеті және оны бағалау. Аймақ 

макроэкономикалық талдау объектісі 

ретінде. ҚР өңірлері экономикасының 

тарихи-географиялық сипаттамасы. 

Аймақтардың дамуын мемлекеттік 

реттеудің қажеттілігі мен мәні. Аймақты 

басқару жүйесін қалыптастыру. 

Предмет региональной экономики. Понятие и 

типологизация  регионов. Теоретические 

основы региональной экономики. Регион как 

объект хозяйствования. Экономический 

потенциал региона и его оценка. Регион как 

объект макроэкономического анализа. 

Историко-географическая характеристика 

экономики регионов РК. Необходимость и 

сущность государственного регулирования 

развития регионов. Формирования системы 

управления регионом. 

Курстың ерекшеліктері / Особенности курса 

Тәжірибешілерді шақыра отырып, кафедра 

филиалдарында сабақ өткізу 

Проведение занятий на филиалах кафедры, 

приглашение специалистов-практиков 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жазықбаева Г.К. Жазыкбаева Г.К. 
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Кәсіпорын шығындарын болжау және жоспарлау / Прогнозирование и планирование 

затрат предприятия / Forecasting and enterprise costs planning 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

теориялық негіздерді зерттеу, салалық 

ерекшеліктерді, жоспарлау деңгейлері мен 

түрлерін ескере отырып, қазіргі нарықтық 

жағдайда кәсіпорын қызметін болжау мен 

жоспарлаудың әдістемесі мен 

ұйымдастыруын игеру. 

изучить теоретические основы, освоить 

методику и организацию прогнозирования 

и планирования деятельности предприятия  

в современной рыночной среде с учетом 

отраслевой специфики, уровней и типов 

планирования. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- өндірістік кәсіпорындар мен бөлімдердің 

тактикалық және жедел жоспарларын 

әзірлейді; 

- кәсіпорын жоспарларын оңтайландыру 

үшін, экономикалық және математикалық 

модельдерді қолданады 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- разрабатывать тактические и 

оперативные планы производственных 

предприятий и подразделений;   

-использовать экономико-математические 

модели оптимизации планов предприятия 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Бизнес-жоспарлау негіздері Основы бизнес-планирования 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Шығындар мәні мен мазмұны. Қорды 

бағалауда шығындарды қалыптастыру және 

пайда көлемін анықтау. Шешім қабылдау 

үшін шығындарды қалыптастыру. 

Жоспарлау және бақылау үшін шығындарды 

қалыптастыру. Шикізат және 

материалдарған кеткен шығындарды 

басқару. Жұмыс күшіне кеткен шығындарды 

басқару. Шығындарды басқару жүйесі және 

әдістері. Баға белгілеу бойынша шешім 

қабылдау және шығындар 

Экономическая сущность и классификация 

издержек.  Калькулирование 

себестоимости продукции. Анализ затрат 

при принятии краткосрочных 

управленческих решений. Анализ затрат и 

результатов при принятии решений по 

капитальным вложениям. Планирование 

(бюджетирование)  затрат. Затраты на 

материалы. Трудовые затраты.  Общие и 

административные расходы. Накладные 

расходы. Контроллинг на предприятии. 

Контроль затрат. Трансфертные цены. 

Курстың ерекшеліктері / Особенности курса 

Тәжірибешілерді шақыра отырып, кафедра 

филиалдарында сабақ өткізу 

Проведение занятий на филиалах кафедры, 

приглашение специалистов-практиков 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Наурызбаев Б.Т. Наурызбаев Б.Т. 
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Өндірісті ұйымдастыру теориясы / Теория организации производства / Theory of 

organization of production 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Материалдық өндірістің алғасы звеносы – 

өнеркәсіптік кәсіпорынның тиімді 

қалыптасуын қамтамасыз ететін өндірісті 

ұйымдастыру жөнінде  ғылымның 

факторлары мен маңызды мәселелерінің 

өзарабайланысын зерттеу. 

изучение важных вопросов и факторов науки 

об организации производства, 

обеспечивающих эффективное 

функционирование промышленного 

предприятия - первичного звена 

материального производства 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- экономикалық процестер мен 

құбылыстарды түсіндіреді;  

- экономикалық есептеулер жүргізеді;  

- функциялар мен басқару принциптерін 

зерттеу негізінде негізгі өндірістік және 

өндірістік инфрақұрылымды ұйымдастырады 

және жоспарлайды. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- объяснять экономические процессы и 

явления;  

- осуществлять экономические расчеты 

- организавать и планировать основное 

производства и производственную 

инфраструктуру на основе изучения функций 

и принципов менеджмента. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикадағы мінез-құлық модельдері Поведенческие модели в экономике 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Өндірістік процесс және оны уақытында 

ұйымдастыру. Өндірісті ұйымдастырудың 

типтері мен формалары. Ғылыми-техникалық 

дайындықты және өндірісті жетілдіруді 

ұйымдастыру.  Кәсіпорынның инновациялық 

қызметін ұйымдастыру негіздері. Өнім 

сапасын бақылауды ұйымдастыру. Қоршаған 

ортаны қорғау және табиғи ресурстарды 

рационалды пайдалануды ұйымдастыру.  

Производственный процесс и его организация 

во времени. Типы и формы организации 

производства Организация научно-

технической подготовки и совершенствования 

производства. Основы организации 

инновационной деятельности предприятия. 

Организация контроля качества продукции. 

Организация охраны окружающей среды и 

рационального использования природных 

ресурсов. 

Курстың ерекшеліктері / Особенности курса 

Тәжірибешілерді шақыра отырып, кафедра 

филиалдарында сабақ өткізу 

Проведение занятий на филиалах кафедры, 

приглашение специалистов-практиков 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Нурахметова Г.С. Нурахметова Г.С. 
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"АӨК экономикасы" білім беру траекториясының  модульдері / Модули 

образовательной траектории "Экономика АПК" 

 
АӨК инвестициялық қызметінің негіздері / Основы инвестиционной деятельности в АПК / Fundamentals 

of investment activity in agriculture 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Экономиканың нақты секторындағы инве-стициялық 

процестерді ұйымдастыру және басқару бойынша 

білімдер мен дағдылар жиынтығын қалыптастыру, 

оларды инвестициялық шешімдердің тиімділігін 

бағалаудың заманауи әдістерін зерттеу 

Формирование комплекса знаний и навы-ков по 

организации и управлению инвести-ционными 

процессами в реальном секторе экономики, изучение 

ими современных методов оценки эффективности 

принимаемых инвестиционных решений 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім  алушылар 

- инвестицияға дейінгі зерттеулердің теориялық 

негіздерін біледі; 

- инвестициялық жобаларды қаржыландыру туралы 

шешім қабылдауда практикалық дағдыларға ие 

болады; 

- қаржылық нәтижелердің дұрыстығын, олардың 

тиімділігін бағалайды; 

- нақты ұсынысты жүзеге асыру кезінде, ең жақсы 

шешім қабылдайды; 

- инвестициялар саласындағы экономикалық 

процестер мен құбылыстарды сауатты түсіндіреді; 

-экономикаға инвестициялардың факторлары мен 

шарттарын тиімді талдайды; 

-инвестициялардың тиімділігін бағалаудың заманауи 

әдістерін қолданады; 

- экономиканың нақты секторындағы инвестициялық 

процестерді басқарады. 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- знать теоретические основы прединве-стиционных 

исследований;  

- владеть практическими навыками принятия решений 

по финансированию инвестиционных проектов;  

-оценивать обоснованность финансовых результатов, 

их эффективность,  

- принимать оптимальное решение при реализации 

конкретного предложения;  

- объяснять грамотно экономические процессы и 

явления в сфере инвестирования; 

-выполнять анализ факторов и условии 

инвестирования в экономике; 

-использовать современные методы оценки 

эффективности инвестиции; 

-управлять инвестиционными процессами в реальном 

секторе экономики. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Макроэкономика  Макроэкономика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Инвестицияның мәні, олардың қызметтері. 

Макроинвестициялық жағдайды бағалау-дың 

экономикалық параметрлері. АӨК нвестициялық 

қызметті. Нарық жағдайындағы инвести-цияларды 

жобалау. Инвестициялық процестің инфрақұрылымы. 

Инвестиция-ларды талдаудың қаржылық-математи-

калық негіздері. Инвестициялық жобалар-дың 

тиімділігін анықтау. Бір-бірін жоққа шығаратын 

инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау. 

Инвестициялық ресурстардың шектеулі 

жағдайындағы инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалау. Белгісіздік жағдайындағы инве-

стициялық жобалардың тиімділігін баға-лау. 

Инвестициялық жобаларды қаржылан-дыру көздері. 

Кәсіпорынның инвестиция-лық тартымдылығын 

талдау және бағалау. Инвестициялық жобаларды 

басқару. Инве-стицияны жобалау кезінде оңтайлы 

шешім-дер қабылдау. Инфляцияның инвестиция-лық 

жобалардың тиімділігіне әсері 

Сущность инвестиции, их функции. Макро- 

экономические параметры оценки инве-стиционной 

ситуации. Инвестиционная деятельность в АПК. 

Инвестиционное проектирование в рыночных 

условиях. Инфраструктура инве-стиционного 

процесса. Финансово-матема-тические основы 

инвестиционного анализа. Определение 

эффективности инвестицион-ных проектов. Оценка 

эффективности взаимоисключающих 

инвестиционных проектов. Оценка эффективности 

инвести-ционных проектов в условиях ограничен-

ности инвестиционных ресурсов. Оценка 

эффективности инвестиционных проектов в условиях 

неопределенности. Источники финансирования 

инвестиционных проек-тов. Анализ и оценка 

инвестиционной привлекательности предприятия. 

Управле-ние инвестиционными проектами. Приня-тие 

оптимальных решений в инвести-ционном 

проектировании.  Влияние инфля-ции на 

эффективность инвестиционных проектов 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Турежанов С. У. Турежанов С. У. 
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Еңбекті мөлшерлеу және еңбек ақы төлеу /Нормирование и оплата труда / Rationing and 

payment 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Еңбекті мөлшерлеу және еңбек ақы төлеу мәнін, 

принциптерін, функцияларын зерттеу және 

оның тәжірибеде жүзеге асыру 

изучение  сущности, принципов, функций  

нормирования и оплаты труда и их 

реализация на практике  

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 
- жұмыс уақытының шығындарын, еңбек 

нормаларын зерттеудің барлық әдістерін меңгереді 

 - еңбек ақының мәнін, кәсіпорындағы еңбекті 

ұйымдастыру принциптерін біледі; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- владеть всеми методами изучения затрат 

рабочего времени, нормами труда 

- знать  сущность оплаты труда, принципы 

организации труда на предприятии 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Қоғамдық сектор экономикасы Экономика общественного сектора 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Еңбек бойынша нормалар мен нормативтер. 

Еңбек процесі және оны ұйымдастырудың 

принциптері. Еңбек процесін және жұмыс 

уақыты шығындарын  зерттеудің әдістері. Уақыт 

мөлшерлеу және мөлшерленген 

тапсырмалардың әдістемеі. Еңбек ақы жүйесі 

мен нысандарының экономикалық мағынасы. ҚР 

тарифтік жүйесінің сипаттамасы. Негізгі еңбек 

ақыға үстеме және қосымша төлеу. Еңбек 

ақыдан ұстау. Орташа еңбек ақы. Жәрдемақы 

және демалысқа төлеу. Еңбек ақыны шетелдік 

тәжірибемен ұйымдастыру. 

Нормы и нормативы по труду. Трудовой 

процесс и принципы его организации. 

Методы  изучения трудовых процессов и 

затрат рабочего времени. Методика 

установления норм времени, выработки, 

нормированных заданий.    Экономическая 

сущность форм и систем оплаты  труда,  их     

классификация. Характеристика  тарифной 

системы РК. Доплаты и надбавки к 

основной заработной плате. Удержание из 

заработной  платы. Средняя заработная  

плата. Оплата  пособий и отпусков. 

Зарубежный  опыт организации  заработной 

платы. 

Курстың ерекшеліктері / Особенности курса 

Тәжірибешілерді шақыра отырып, кафедра 

филиалдарында сабақ өткізу 

Проведение занятий на филиалах кафедры, 

приглашение специалистов-практиков 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Нурахметова Г.С. Нурахметова Г.С. 
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АӨК экономикасы  /Экономика АПК / Agribusiness Economics 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

аграрлық өндірісте жеткілікті түрде барлығы 

тиімді болу үшін осы пәнді оқыған студенттер 

осы немесе басқа да жағдайларда барлығын 

білу қажет 

студенты, изучившие ее, знали, как им следует 

действовать в тех или иных конкретных 

ситуациях с тем, чтобы аграрное производство 

было бы достаточно эффективным 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- ауылшаруашылық өндірісінің экономикалық 

процестері мен құбылыстарын түсіндіреді;  

- агроөнеркәсіптік кешенде экономикалық 

есептеулер жүргізеді. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- объяснять экономические процессы и 

явления сельскохозяйственного производства;  

- осуществлять экономические расчеты в АПК 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Кәсіпкерлік Предпринимательство 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Курстың пәні, міндеттері, мазмұны. Өндіріс 

факторларының жалпы сипаттамасы. Табиғи 

ресурстар. Еңбек ресурстары. Материалдық 

ресурстар. Капитал салымы. Өндірісті 

мамандандыру. Өндірі көлемі. Экономикалық 

тиімділіктің  мазмұны. Өндіріс шығындары. 

Аграрлы маркетинг. Аграрлық өндірісте 

бизнесті дамыту және  қалыптастыру 

механизмдері.    

Предмет, задачи и содержание курса. Общая 

характеристика факторов производства. 

Природные ресурсы. Трудовые ресурсы. 

Материальные ресурсы. Капитальные 

вложения. Специализация производства. 

Размеры производства. Содержание 

экономической эффективности. Производство 

аграрной продукции. Издержки производства. 

Аграрный маркетинг. Механизмы становления 

и развития бизнеса в аграрном производстве. 

Курстың ерекшеліктері / Особенности курса 

Тәжірибешілерді шақыра отырып, кафедра 

филиалдарында сабақ өткізу 

Проведение занятий на филиалах кафедры, 

приглашение специалистов-практиков 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Нурахметова Г.С. Нурахметова Г.С. 
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АӨК инновация негіздері / Основы инновации в АПК / The foundations of innovation in 

agriculture 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

АӨК инновациялық экономиканы дамыту, 

талдау, бағалау және басқару әдістемесі 

туралы негізгі білімді игеру 

Овладение базовыми знаниями по теории 

развития методологии анализа, оценки и 

управления инновационной экономики в АПК 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім  

алушылар 

- теориялық білімді нақты практикалық 

қызметте қолданады; 

- нақты жағдайларды талдау кезінде 

проблемаларды анықтайды; 

- инновациялық дамудың практикалық 

шараларын әзірлеу үшін, экономика 

жағдайының көрсеткіштерін талдайды; 

-ең маңызды әдістерді игереді, экономикалық 

есептеулер жүргізе біледі; 

- кәсіпорынның инновациялық қызметін 

басқару бойынша қорытындылар мен 

жалпыламалар тұжырымдайды; 

- экономиканың нақты секторындағы 

инновациялық процестерді басқарады. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- использовать теоретические знания в 

конкретной практической деятельности. 

-выявлять проблемы при анализе конкретных 

ситуаций; 

- анализировать показатели состояния 

экономики для разработки практических мер по 

инновационному развитию; 

-владеть важнейшими методами, уметь 

осуществлять экономические расчеты; 

-формулировать выводы и обобщения по 

управлению инновационной деятельно-стью 

предприятия; 

-управлять инновационными процессами в 

реальном секторе экономики. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Әлемдік ауыл шаруашылығы Мировое сельское хозяйство 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Инновация теориясының генезисі. АӨК  

инновациялық дамудың заманауи тұжы-

рымдамалары. Инновациялық экономика 

инновациялық ұдайы өндіріс жүйесі ретінде. 

Инновациялық процестің құры-лымы. 

Инновациялық процестің экономи-калық 

механизмі. Инновациялық саясатты әзірлеу 

және жүзеге асыру принциптері. 

Инновациялық экономикалық дамудың 

институционалды құқықтық негіздері. 

Микродеңгейлі инновациялық менедж-мент: 

әдістеме, механизм, құралдар. Инновациялық 

нарықтың қазіргі экономи-кадағы орны мен 

рөлі. Ұлттық экономиканың инновациялық 

қабілет-тілігінің салыстырмалы сипаттамасы. 

Ұлт-тық инновациялық жүйенің қалыптасуы: 

құрылымы және ұйымдастырылуы. 

Кәсіпкерліктің инновациялық әлеуетін 

арттыру механизмі. Инновациялық 

мезоэкономика. Инновациялық әлеуетті 

кеңейту. Жоғары оқу орындарындағы 

инновациялық техноло-гиялар 

Генезис теории инноваций. Современные 

концепции инновационного развития АПК. 

Инновационная экономика как система 

воспроизводства инноваций. Структура 

инновационного процесса. Экономический 

механизм инновационного процесса. 

Принципы выработки и реализации 

инновационной политики. Институцио-нально-

правовые основы инновационного развития 

экономики. Управление иннова-циями на 

микроуровне: методология, механизм, 

инструменты. Место и роль рынка инноваций в 

современной эконо-мике. Сравнительная 

характеристика инно-вационности 

национальных экономик. Формирование 

национальной инноваци-онной системы: 

структура и организация. Механизм 

активизации инновационного потенциала 

предпринимательства. Иннова-ционная 

мезоэкономика. Расширенное воспроизводство 

инновационного потен-циала. Инновационные 

технологии в высшей школе 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Турежанов С. У. Турежанов С. У. 
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Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру /Организация внешнеэкономической 

деятельности/ The foreign trade activities organization 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Білім алушылар сыртқы нарықта 

кәсіпорынның қалыптасу заңдылықтарын 

игеру және мемлекеттік басқаруды есепке 

ала отырып, сыртқы экономикалық 

байланысты жүзеге асыру саласында 

теориялық және тәжірибелік  білім алу 

овладение обучающимися  закономерностями 

функционирования предприятия на внешнем 

рынке и получение теоретических знаний и 

практических навыков в области реализации 

внешнеэкономических связей с учетом 

государственного управления. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 
- Кәсіпорынның сыртқы нарықтағы қызметін 
регламенттейтін жалпы Қазақстан 
Республикасының құқықтық базасына ие 
болады 
 - шаруашылық жүргізуші субъектінің сыртқы 
экономикалық қызметінің стратегиясын 
қалыптастырады 
- экономикалық конъюнктураны, жекелеген 
әлемдік тауар нарықтарының жай-күйін 
талдайды 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- владеть правовой базой  Республики Казахстан 

в целом, регламентирующую деятельность 

предприятия на внешнем рынке 

- формулировать стратегию 

внешнеэкономической деятельности 

хозяйствующего субъекта 

- анализировать  экономическую конъюнктуру, 

состояние отдельных мировых товарных рынков 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Халықаралық экономикалық қатынастар Международные экономические отношения 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Халықаралық коммерциялық операциялар: 

мәні, мазмұны және түрлері.  Халықаралық 

сауда келісім-шарттарын дайындау, келісім-

шарт бағаларын есептеу және талдау. 

Сыртқы саудалық келісім-шарттардың 

негізгі шарттары. Әлемдік нарықтағы сауда-

делдалдық операциялар. Сыртқы саудалық 

құжаттардың түрлері.  Шетелдік серіктестік  

үшін  коммерциялық ұсыныстар 

Международные коммерческие операции: 

сущность, содержание и виды. Подготовка 

международных торговых сделок, анализ и 

расчет контрактных цен. Основные условия 

внешнеторговых контрактов. Торгово-

посреднические операции на мировом рынке. 

Виды внешнеторговой документации. 

Подготовка коммерческих предложений и 

запросов для иностранного партнера. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Нурахметова Г.С. Нурахметова Г.С. 
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Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау / Социально-экономическое планирование / Socio-

economic planning 

Оқу мақсаты / Учебная цель 
экономикалық жүйенің әр түрлі деңгейлеріндегі 

әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың 

теориясы, әдістемесі және ұйымдастыруы 

саласындағы білімді, сондай-ақ әлеуметтік-

экономикалық дамуды қамтамасыз ететін 

жоспарланған көрсеткіштер мен іс-әрекеттерді 

қалыптастыру мен негіздеудің практикалық 

дағдыларын меңгеру. 

овладение знаниями в области теории, 

методологии и организации социально-

экономического планирования на различных 

уровнях экономической системы, а также 

практическими навыками формирования и 

обоснования плановых показателей и 

мероприятий, обеспечивающих социально-

экономическое развитие. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 
- экономикалық процестерді болжау және 
жоспарлау әдістерін қолданады; 
 - әлеуметтік-экономикалық дамуды қамтамасыз 
ететін жоспарлы көрсеткіштер мен іс-шараларды 
қалыптастырады және негіздейді; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 
-использовать  методы прогнозирования и 

планирования экономических процессов;  

-формировать и обосновывать  плановые 

показатели и мероприятия, обеспечивающие  

социально-экономическое развитие; 

Пререквизиттері / Пререквизиты 
Халықаралық экономикалық қатынастар Международные экономические отношения 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 
Әлеуметтік – экономикалық жоспарлау курсы ҚР- 

нің экономикасын тиiмдi жоспарлап 

ұйымдастыруға, басқарудың қызметі ретінде 

жоспарлаудың қажеттілігін және экономикалық 

заңдылықтар мен принциптерін оқуға арналған. 

Экономикаға негізделе отырып, нақты ғылым 

ретінде қызмет етеді.  

Теоретико-методологические основы социально-

экономического планирования. Стратегическое 

планирование в системе государственного 

социально-экономического планирования . 

Среднесрочное (индикативное) планирование 

социально-экономического развития в 

Казахстане. Социально-экономическое 

планирование на предприятиях. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 
Жазықпаева Г.К Жазықпаева Г.К 
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Өндірістік сфераның экономикасы / Экономика производственной сферы / Economy of the 

production sphere 

Оқу мақсаты / Учебная цель 
қоғамдық және тірі еңбектің оңтайлы шығындар 

барысында жақсы нәтижелерді қалыптастыруға 

қол жеткізуді қамтамасыз ететін объективті 

экономикалық заңдардың өндірістік салада 

пайда болуы мен қызметі, шарттары мен 

факторларын оқыту  

изучение действия и проявления в 

производственной сфере объективных 

экономических законов, условий и факторов, 

обеспечивающих достижение наилучших 

результатов функционирования при оптимальных 

затратах общественного и живого труда. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 
- өндірістік сфераның кәсіпорындарын тиімді 

орналастыру үшін алған білімін қолданады, 

мамандандырады және  кооперациялау 

облысында мәселелерді шешу мен 

аргументтерді өңдейді 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 
-применять полученные знания  для эффективного 

размещения предприятий производственной 

сферы,  и обладать компетенцией, необходимой 

для выработки аргументов и решения проблем в 

области специализации и кооперирования 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Әлемдік ауыл шаруашылығы, Агробизнесті 

бағалау 

Мировое сельское хозяйство, Оценка 

агробизнеса 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 
Өндірістік сфераның экономикасы ғылым 

ретінде. Курстың мазмұны мен есептері. 

Қазақстанның өндірістік сферасының салалық 

құрылымының бәсекегеқабілеттілігі. Өндірістік 

сферада басқаруды ұйымдастыру. 

Экономиканың өндірістік секторын 

орналастыру. Өндірістік сферада мамандандыру 

және кооперациялау.  

Экономика производственной сферы как наука. 

Содержание и задачи курса. 

Конкурентоспособность отраслевой структуры 

производственной сферы Казахстана. Организация 

управления в производственной сфере. Размещение 

производственного сектора экономики. 

Специализация и кооперирование в 

производственной сфере.  

Курстың ерекшеліктері / Особенности курса 

Тәжірибешілерді шақыра отырып, кафедра 

филиалдарында сабақ өткізу 

Проведение занятий на филиалах кафедры, 

приглашение специалистов-практиков 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 
Жазықпаева Г.К Жазықпаева Г.К 

 


