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№ 

 
Академиялы

қ 
кредиттерде/ 

 в 
академическ
их кредитах 

 
Пән тізімі/  

Перечень дисциплин 

1 2 3 

                                  Базалық пәндер (БП) циклы/ Цикл базовых дисциплин (БД) 

1 ТК/КВ 3 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кадрлық саясат негіздері және кадрлық жоспарлау / 
Основы кадровой политики и кадровое планирование / Human resources policy framework and workforce 
planning 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Мақсаты: ұйымның стратегиясы мен 
персоналды басқару стратегиясының мәні, міндеттері мен міндеттерін ашу; мемлекеттік кадр 
саясатының негіздерін қарастырады; кадр саясатының әлеуметтік аспектілерін бөлу; кадр саясатының 
деңгейлерін анықтайды/ Цель:ознакомить с понятиями кадровой политики и стратегического управления 
персоналом организации. Задачи лекции: раскрыть сущность предмета, целей и задач стратегии 
организации и стратегии управления персоналом; рассмотреть Основы государственной кадровой 
политики; выделить Социальные аспекты кадровой политики; определить уровни кадровой политики. 
Білуі тиіс/Должен знать:  негізгі нормативтік құқықтық құжаттар; іскери ақпаратпен жұмыс істеудің 

негізгі тұжырымдамалары мен заманауи қағидалары, сонымен қатар корпоративтік ақпараттық жүйелер 
мен мәліметтер базасы туралы түсінік болуы; ұйымдастырушылық өзгерудің негізгі теориялары мен 
тәсілдері; еңбек нарығының сипаты мен негізгі сипаттамалары; кадрлық саясат пен кадрлық саясатты 
әзірлеу және іске асыру негіздерің/  основные нормативные правовые документы; основные понятия и 
современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь представление о корпоративных 
информационных системах и базах данных; основные теории и подходы к осуществлению 
организационных изменений; сущность и основные характеристики рынка труда; основы разработки и 
реализации кадровой политики и стратегии управления персоналом. 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  персоналды басқару саласындағы басқарушылық есеп деректері 

негізінде негізделген шешімдер қабылдауға; эмпирикалық және тәжірибелік мәліметтерді өңдеу; 
ұйымның кадрларға қажеттілігін қамтамасыз ету тұрғысынан еңбек нарығының жағдайы мен даму 
тенденцияларын талдау; ұйымның еңбек нарығындағы жағдайын бағалау, жұмыс беруші ретінде 
ұйымның беделін жақсарту бойынша шаралар жүйесін әзірлеу; жаңа қызметкерлерді тарту және таңдау 
шараларын әзірлеу және оларды бейімдеу бағдарламаларын іске асыру/  принимать обоснованные 
решения на основе данных управленческого учета в сфере управления персоналом; обрабатывать 
эмпирические и экспериментальные данные; анализировать состояние и тенденции развития рынка 
труда с точки зрения обеспечения потребности организации в персонале; оценивать положение 

организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа организации 
как работодателя; разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 
осуществлять программы по их адаптации. 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  ұйымның персоналды басқарудың заманауи 
технологияларына (кадрларды іріктеу, іріктеу, қабылдау және орналастыру; қызметкерлерді 
әлеуметтендіру, мансаптық бағдарлау және еңбекке бейімдеу; қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру, 
қызметкерлерді босату) ие/  владеет современными технологиями управления персоналом организации 
(найма, отбора, приема и расстановки персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации 

персонала; организации труда персонала, высвобождения персонала) 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   персоналды басқарудың стратегиялық негіздерін және 
оларды тәжірибеде қолдана білуді біледі /знает основы стратегического управления персоналом и 
умением применять их на практике 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Адами ресурстарды жоспарлау 
дегеніміз - бұл халықтың көптеген қажеттіліктерін, халықтың қажеттіліктерін, мемлекет қажеттіліктерін, 
бизнестегі бәсекелестікті, ең алдымен ұлттық нарықтағы бәсекелестікті қамтитын күрделі міндет /  
Кадровое планирование представляет собой комплексную задачу, включающую в себя множество 

требований к населению, потребности населения, потребности государства, конкуренции со стороны 
бизнеса, прежде всего, конкуренцию на национальном рынке. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Мемлекеттік басқару тарихы / История государственного 
управления, Менеджмент 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Басқарушылық шешімдерді қабылдау /Принятие управленческих 
решений 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Мемлекеттік кадр саясаты / Государственная кадровая 
политика / State personnel policy 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  
Білуі тиіс/Должен знать:   мемлекеттік немесе жеке ұйымды басқару жүйесінде кадрлармен жұмыс 
жасаудың нысандары мен әдістері, осы ұйымның миссиясына, моральына, этикасына және заңдар мен 
еңбек кодексінің талаптарына сәйкес келетін персоналды басқару принциптері/ формы и методы работы 
с персоналом в системе управления государственной или частной организации, принципы управления 



 

 

персоналом, которые соответствовали бы миссии, морали, этике данной организации и требованиям 
законов и трудового кодекса 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: кәсіпорынның (компанияның) міндеттеріне, әр қызметкердің 
мүдделеріне сәйкес тиісті басқару шешімдерін қабылдау, ұйымдағы персоналды басқарудағы 

кемшіліктерді табу/ принимать адекватные управленческие решения в соответствии с задачами 
предприятия (фирмы), интересами каждого работника, находить слабые места в управлении персоналом 
в организации 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:   мәселелер мен жанжалдарды шешуге, инновацияларға 
қарсылықты жеңуге, корпоративті мәдениетті дамытуға / разрешать проблемы и конфликты, 
преодолевать сопротивление нововведениям, развивать корпоративную культуру.  
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  ұйымның кадрлық саясатын және оларды іс жүзінде 
жүзеге асыру мүмкіндігін біледі/ знает кадровую политики организации и умением применять их на 

практике 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пәнді игерудің мақсаты - жалпы білім 
беру және студенттердің білім беру кешені, оның ішінде ел халқы мен персоналының интегративті, 
маңызды белгілерін, даму тенденцияларын зерттеу/ Цели освоения дисциплины - это 
общеобразовательный и студенческий комплекс знаний, включающий изучение интегративных, 
сущностных черт, тенденций развития кадрового состава и населения страны 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Мемлекеттік басқару тарихы/История государственного управления, 
Менеджмент 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Басқарушылық шешімдерді қабылдау / Принятие управленческих 
решений 

2 ТК/КВ 3 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіби қазақ (орыс) тілі / Профессиональный казахский 
(русский) язык / Professional Kazakh (Russian) language 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәннің мақсаты оқытудың кәсіби 
бағыттылығы принципін жүзеге асыруды қамтамасыз ету, студенттердің қызмет саласында тиісті кәсіби 
қарым-қатынас жасауға қажетті коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады / 
Целью дисциплины  является обеспечение реализации принципа профессиональной направленности 

обучения, формирование у студентов коммуникативной компетенции, необходимой для адекватного 
профессионального общения в сфере их деятельности 
Білуі тиіс/Должен знать:   орыс және қазақ тілі лексикасының стилистикалық жіктелуі және өз 
мамандығының аясына қатысты ғылыми және ресми-іскерлік стильдің ерекшеліктері туралы; мамандық 
тілінің лексикалық және грамматикалық минимумы, жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуге тән арнайы 
сөздік айналымы, фразеологизмдер /о стилистическом расслоении лексики русского и казахского  языка 
и особенностях научного и официально-делового стиля в преломлении на сферу своей специальности; 
лексический и грамматический минимум языка специальности, специфические словесные обороты, 

фразеологизмы, характерные для письменной и устной профессиональной речи 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  сөйлеу этикетінің ережелерін сақтау; кәсіби терминдерді қолдану/ 
соблюдать правила речевого этикета; оперировать профессиональными терминами 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  навыки использования письменной формы 
профессионального русского языка (правильное словоупотребление, соблюдая правила 
орфографический,  синтаксис,  лексика,  морфология, грамотное заполнение справок, заявлений, 
объяснительных и служебных писем) 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: коммуникацияның әртүрлі салаларында қабылданған 

коммуникативтік стратегиялар мен тактикаларды, риторикалық, стилистикалық және тілдік нормалар 
мен тәсілдерді меңгерген, кәсіби міндеттерді шешу кезінде оларды барабар пайдалана білу /  владеет 
коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами 
и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно использовать их при 
решении профессиональных задач 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Пән қазақ (орыс) тілін терең меңгеруді, 
лексиканы қазақ (орыс) тілінде дұрыс қолдануды және іскери құжаттарды кәсіби жазуды зерттейді 
/Дисциплина изучает глубокое владение казахским (русским) языком, правильное использование 
словарного запаса на казахском (русском) языке и профессиональное написание деловых 

документов. Кодекс использования казахского (русского) языка в социальной и социальной 
деятельности, а также в профессиональной и производственной сфере. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Қазақ (орыс) тілі  / Казахский (Русский) язык 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Кәсіби бағытталған шетел тілі / Профессионально- 
ориентированный иностранный язык 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Іскерлік қарым-қатынас және іскерлік 
коммуникациялар / Деловое общение и деловые коммуникации / Business communication and business 

communications     
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Курстың мақсаты қарым-қатынастағы 
құзыреттілік, құзыреттілікті дамыту тәсілдері, конструктивті қарым-қатынас параметрлері және іскерлік 
қарым-қатынасты құжаттау туралы түсініктерді қалыптастыру болып табылады. Орыс тілі саласындағы 
білімді, сондай-ақ ауызша және жазбаша нысанда орыс тілінде тиімді іскерлік қарым-қатынас жасауға 
қажетті дағдылар мен іскерлікті жетілдіру/  Целью курса является формирование представлений о 
компетентности в общении, способах развития компетентности, параметрах конструктивного общения и 
документировании делового общения. Совершенствование знаний в области русского языка, а также 

навыков и умений, необходимых для эффективного делового общения на русском языке в устной и 



 

 

письменной формах. 
Білуі тиіс/Должен знать:  іскерлік қарым-қатынастың мәні, мазмұны, формалары; іскерлік қарым-
қатынастың ерекшеліктері; іскерлік қарым-қатынастың әлеуметтік және этикалық мәселелері; іскерлік 
мақсатта сөйлеудің негізгі функционалдық түрлері / сущность, содержание, формы делового общения; 

особенности делового общения; социальные и этические проблемы делового общения; основные 
функциональные разновидности речи в деловых целях 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  құжаттардың негізгі түрлерін жасау және ресімдеу тәртібін ажырату, 
адамдардың түрлі категорияларымен іскерлік қарым-қатынас құру  / различать порядок составления и 
оформления основных видов документов, эффективно строить деловое общение с различными 
категориями людей 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  іскерлік (кәсіби) қарым-қатынас саласындағы ағымдағы, 
проблемалық немесе даулы жағдайларды анықтау және өзіндік диагностика жүргізу; іскерлік әңгіме 

жүргізу және іскерлік хат алмасу ерекшелігін білу/ самостоятельной диагностики и выявления текущей, 
проблемной или конфликтной ситуаций в области делового (профессионального) общения; вести 
деловую беседу и знать специфику деловой переписки. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  коммуникацияның әртүрлі салаларында қабылданған 
коммуникативтік стратегиялар мен тактикаларды, риторикалық, стилистикалық және тілдік нормалар 
мен тәсілдерді меңгерген, кәсіби міндеттерді шешу кезінде оларды барабар пайдалана білу /владеет 
коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами 
и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно использовать их при 

решении профессиональных задач 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пән бұрыннан қалыптасқан ережелер 
мен ережелер бар кәсіпорындарда жоғары бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету мақсатында іскери 
қарым-қатынас дағдыларын сауатты меңгеруге бағытталған. / Дисциплина направлена на компетентное 
владение навыками деловых коммуникаций в целях обеспечения высокой конкурентоспособности на 
предприятиях, в которых давно существуют утвердившиеся правила и нормы 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Қазақ (орыс) тілі  / Казахский (Русский) язык 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Кәсіби бағытталған шетел тілі/Профессионально- ориентированный 
иностранный язык 

3 ТК/КВ 3 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіби бағытталған шетел тілі / Профессионально- 
ориентированный иностранный язык / Professionally - oriented foreign language 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: бұл пәнді оқудың мақсаты студенттердің 
жеке қасиеттерін, елдің мәдениетін білу және кәсіби және лингвистикалық білім негізінде арнайы 
дағдыларды игеру арқылы кәсіби бағытталған шетел тілін меңгерту болып табылады / Целью изучения 
данной дисциплины является обучение профессионально – ориентированному иноязычному общению с 
развитием личностных качеств студента, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением 

специальных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях 
Білуі тиіс/Должен знать: кәсіби, ғылыми, әлеуметтік және саяси коммуникациялар саласындағы 
ауызша және жазбаша сөйлеудің ерекшелігі/ специфику устной и письменной речи в сферах 
профессионального, научного, общественно – политического общения 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:   кәсіби, лингвистикалық, социолингвистикалық, ақпараттық-
аналитикалық және коммуникативтік аспектілерін / осуществлять профессиональную деятельность в 
лингвистическом, социолингвистическом, информационно- аналитическом и коммуникативном аспектах 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:    ресми, кәсіби сипаттағы хаттарды жазу кезінде ойлар, 

пайымдар, ақпараттарды дәйекті түрде ұсыну/последовательного изложения мыслей, рассуждений, 
информации при написании официального письма профессионального характера 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  коммуникативті стратегия мен тактикаға, қарым-
қатынастың әр түрлі саласында қабылданған риторикалық, стилистикалық және лингвистикалық 
нормалар мен әдістерге, кәсіби мәселелерді шешуде оларды дұрыс қолдана білуге ие/  владеет 
коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами 
и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно использовать их при 
решении профессиональных задач 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   Курстың негізгі мақсаты - түлектердің 

тілдік құзіреттілігін практикалық қалыптастыру, яғни. кәсіби қызметтің әртүрлі саласында, ғылыми және 
практикалық жұмыста, шетелдік әріптестерімен қарым-қатынаста, өзін-өзі тәрбиелеу және басқа 
мақсаттар үшін шет тілін қолдануға мүмкіндік беретін білім мен дағдылардың деңгейін қамтамасыз ету/ 
Основной целью курса является практическое формирование языковой компетенции выпускников, т.е. 
обеспечение уровня знаний и умений, который позволит пользоваться иностранным языком в различных 
областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными 
коллегами, для самообразовательных и других целей.   
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Шетел тілі / Иностранный язык 

Постреквизиттер/Постреквизиты:  Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді 
емтихан тапсыру/ Написание и защита дипломной работы (проекта) или подготовка и сдача 
комплексного экзамена 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Іскерлік ағылшын тілі / Деловой английский язык / 
Business English 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәнді оқудың мақсаты - күнделікті және 
кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін ауызекі сөйлеу тілін және мамандық тілін 

практикалық білу/ Целью изучения дисциплины является практическое владение разговорно-бытовой 



 

 

речью и языком специальности для активного применения иностранного языка, как в повседневном, так 
и в профессиональном общении 
Білуі тиіс/Должен знать:  сөйлеу этикетінің формулалары: (бейтаныс адаммен әңгімеге кіру, жауап алу, 
біреуді таныстыру, сәлем, құттықтау, шақыру және қабылдау, ризашылық, кешірім, жанашырлық, ләззат, 

мақтауға жауап беру, өтініш, кеңес беру және ұсыныстар) /формулы речевого этикета: (вступление в 
разговор с незнакомым человеком, выражение переспроса, представление кого-либо кому-либо, 
приветствия, поздравления, приглашение и принятие приглашения, выражение благодарности, 
извинения, сочувствия, восторга, ответ на комплименты, выражение просьбы, советов и рекомендаций) 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  өз көзқарасыңызды білдіру (бірдеңе жасауға ниет білдіру, бір нәрсе 
туралы оптимизм / алаңдаушылық білдіру, мақұлдау / келіспеу сұхбаттасушының көзқарасын қабылдау) 
/ выражать своё отношение (изъявление желания что-либо сделать, выражение 
оптимизма/обеспокоенности по поводу чего либо, выражение одобрения/ неодобрения, выражение 

мнения, уклонение от выражения мнения, выражение предпочтения, неудовольствия, негодования, 
удивления, согласия/несогласия, выражения уступки, готовность принять точку зрения собеседника) 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  мәселені талқылау кезінде өз көзқарасын, дәлелін 
дәлелдей білу / навыками высказывать свою точку зрения, аргументацию при обсуждении вопроса 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  коммуникативті стратегия мен тактикаға, қарым-
қатынастың әр түрлі саласында қабылданған риторикалық, стилистикалық және лингвистикалық 
нормалар мен әдістерге, кәсіби мәселелерді шешуде оларды дұрыс қолдана білуге ие / владеет 
коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами 

и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно использовать их при 
решении профессиональных задач. 
Пән университетте шет тілін оқыту мәселелерін кәсіби білімнің құрамдас бөлігі ретінде қарастырады. 
Талдау пәні - кәсіби және іскери қарым-қатынасты шет тілін оқыту процесінде кейс әдісін қолдану/ В 
дисциплине рассмотрены вопросы обучения иностранному языку в вузе как одного из компонентов 
профессионального образования. Предметом анализа является применения метода case study в процессе 
обучения иностранному языку профессионального и делового общения. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Шетел тілі / Иностранный язык 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді 

емтихан тапсыру/ Написание и защита дипломной работы (проекта) или подготовка и сдача 
комплексного экзамена 

4 ТК/КВ 4 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Экономикалық саясат / Экономическая политика  
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: негізгі қазіргі экономикалық ұғымдарды 
таныстыру; экономиканың ашып көрсету; экономикалық саясаттың нормативтік функциясын анықтау; 
мемлекеттік сектордың рөлін анықтау; мемлекеттің қаржы саясатының мазмұнын зерттеу; әлеуметтік 
саясаттың рөлін ашып көрсету; Мақсатты бақылау шараларын өңірлік даму және сыртқы экономикалық 

қызмет анықтау. ұлттық экономиканың әлеуметтік-экономикалық проблемаларды шешу практикалық 
дағдыларын дамыту үшін негізін қалауға / ознакомление студентов с основными современными 
экономическими концепциями;  раскрытие сущности экономической экономики; выявление 
регулирующей функции экономической политики; определение роли государственного сектора 
экономики; изучение содержания финансовой политики государства;  раскрытие роли социальной 
политики государства; определение назначения мер регулирования регионального развития и 
внешнеэкономической деятельности.   
Білуі тиіс/Должен знать: нарықтық проблемалары және мемлекеттің экономикалық функциялары; 

механизмі және экономика экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары / проблемы рынка и 
экономические функции государства; механизм и основные направления государственного 
регулирования экономики  
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: Қазақстан экономикасының ең маңызды экономикалық проблемаларын 
қадағалау; еліміздегі экономикалық жағдайдың болжау үшін статистикалық деректерді пайдаланады; 
аналитикалық зерттеулер мен салу экономикалық модельдерді жүргізу/  составлять обзорно важнейшим 
экономическим проблемам экономики РК; использовать статистические данные для прогноза 
экономической ситуации в стране; проводить аналитические  исследований и построения экономических 
моделей. 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: Қазақстанның мемлекеттік саясатының негізгі 
бағыттарының жұмысы; Қазақстан Республикасының қазіргі экономикалық саясаттың жағдайы/ работы 
с основными направлениями государственной политики РК;  представления отчета о современной 
экономической политике РК. 
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным: саяси процестердің зерттеудің дағдылары мен қарым-
қатынас, саясат концепцияларды талдау және түсіндіру әдістерін, мемлекет және үкімет иелену / 
владением навыками научных исследований политических процессов и отношений, методами анализа и 
интерпретации представлений о политике, государстве и власти 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Пән шаралардың жиынтығын, 
үкіметтің таңдау бойынша іс-әрекеттерін және макроэкономикалық деңгейде экономикалық шешімдерді 
зерттейді/ Дисциплина изучает совокупность мер, действий правительства по выбору и экономическим 
решениям на макроэкономическом уровне.   
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория / Экономическая теория 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Мемлекеттік басқару теориясы / Теория государственного 
управления  

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Тәуекел жағдайында шешімдер қабылдау / Принятие 



 

 

решений в условиях риска / Decision making at risk             

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:    
Білуі тиіс/Должен знать:  осы пәнде қолданылатын негізгі ұғымдардың мазмұны. Басқарушылық 
шешімдердің жіктелуі, шешім қабылдау процесінің құрылымы мен технологиясы. Шешімдердің сапасы 

мен тиімділігінің негізгі факторлары / содержание основных понятий, используемых в данной 
дисциплине. Классификацию управленческих решений, структуру и технологию процесса принятия 
решений. Основные факторы качества и эффективности принимаемых решений. 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:   ұйымның нақты мәселелеріне қатысты шешім қабылдаудың әртүрлі 
алгоритмдерін өз бетінше талдау және қолдану. Оны қабылдаудың нақты жағдайларын ескеріңіз/ 
самостоятельно анализировать и применять различные алгоритмы принятия решений применительно к 
конкретным проблемам организации. Учитывать реальные условия, в которых принимается 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:   Ең сәтті компанияларда шешім қабылдау және іске асыру 

процестерін ұйымдастыру тәжірибесі туралы біліңіз/ Иметь представление о практике организации 
процессов принятия и реализации решений в наиболее успешно работающих компаниях.  
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным:  ұйымдастыру және ақпаратты қорытындылау, 
мемлекеттік және жергілікті басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстарды дайындау/ способность 
систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию системы 
государственного и местного управления 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Пән менеджменттің ұйымдағы 
қызметіне байланысты менеджменттің негізгі ережелерін тереңдетеді және нақтылайды және осы 

мамандықта оқитын студенттерді арнайы даярлауда жетекші орындардың бірін алады/ Учебная 
дисциплина углубляет и конкретизирует основные положения менеджмента применительно к 
деятельности менеджера в организации и занимает одно из ведущих мест в специальной подготовке 
студентов, обучающихся по данной специальности. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория / Экономическая теория 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Мемлекеттік басқару теориясы / Теория государственного 
управления 

5 ТК/КВ 6 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Мемлекеттік менеджмент / Государственный 

менеджмент / Public management 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәнді оқытудың мақсаты: 
магистранттарды мемлекеттік басқарудың ғылыми негіздеріне, мемлекеттік аппараттың құрылымы мен 
механизміне, әлеуметтік процестерге басқарушылық әсер етудің «технологиясына» ие болу. Бұл пәнді 
оқудың міндеттері: академиялық ғылымның саласы ретіндегі мемлекеттік басқарудың мәнін түсіну, 
мемлекеттік басқару саласындағы ғылыми мектептермен танысу; кәсіптік қызметтің түрі ретінде 
мемлекеттік басқарудың мәнін түсіну, мемлекеттік басқару мен бизнесті басқарудың ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын көру / Целью преподавания дисциплины является: овладение магистрантами 

научными основами государственного менеджмента, структурой и механизмом работы 
государственного аппарата, «технологией» управленческого воздействия на общественные процессы. 
Задачи изучения данной дисциплины заключаются в: понимать сущность государственного менеджмента 
как области академической науки, ознакомиться с научными школами в области государственного 
управления; понимать сущность государственного менеджмента как вида профессиональной 
деятельности, видеть сходства и различия между государственным управлением и управлением бизнесом 
Білуі тиіс/Должен знать:  мемлекеттік басқарудың негізгі әдістері: заңдар, ережелер және Конституция; 
мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары/ основные методы государственного менеджмента;законы, 

нормативные акты и Конституцию; основные направления политики государства 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  тұжырымдамалармен еркін жұмыс жасай алады, белгілі бір пікірлерді 
негіздейді және сынайды; қазіргі экономикалық және саяси шындықтың әртүрлі құбылыстары 
арасындағы байланысты ашып көрсету /свободно оперировать понятиями, выдвигать, обосновывать и 
подвергать критике те или иные суждения; раскрывать взаимосвязи между разнообразными явлениями 
современной экономической и политической действительности 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  экономикалық талдау әдістерін тәжірибеге енгізу/ 
применения методов экономического анализа на практике 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  экономикалық дамудың маңызды мәселелерін шешу 

кезінде тез өзгеретін нарықтық жағдайларға жауап беру, жағдайды сауатты талдау және жедел шешім 
қабылдау /в принятии решений по важнейшим проблемам развития экономики, реагировать на быстро 
меняющиеся условия рынка, грамотно анализировать ситуацию и оперативно принимать  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән ұйымдастыру мәселелерін, 
теориясы мен әдіснамасын (ғылыми көзқарастар, мемлекеттік басқарудың қағидалары, оның мақсаттары, 
міндеттері, функциялары, мемлекеттік басқару жүйесінде болып жатқан процестер, мемлекет пен оның 
құрылымдарының әртүрлі деңгейдегі міндеттері шешілетін басқару тәсілдері, қарастырады және 
зерттейді ел дамуының мақсаттары мен міндеттері), басқару шешімдерін қабылдау процесі және басқару 

технологиясы / Данная дисциплина рассматривает и изучает вопросы организации, теорию и 
методологию (научные подходы, принципы государственного управления, его цели, задачи, функции, 
протекающие в системе государственного управления процессы, методы управления, с помощью 
которых решаются задачи государства и его структур различного уровня, обеспечивается достижение 
целей и задач развития страны), процесс принятия управленческих решений и технологии управления. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Менеджмент/Менеджмент 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Мемлекеттік және жергілікті сектор экономикасы / Экономика 
государственного и местного сектора 
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2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әлеуметтік менеджмент / Социальный менеджмент / 
Social management 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  «Әлеуметтік менеджмент» пәнін оқудың 
негізгі мақсаты студенттердің әлеуметтік менеджменттің ерекшеліктері, әлеуметтік мәселелерді 

реттеудегі және әлеуметтік саланы басқарудағы мемлекеттің рөлі туралы жүйелі түсінік қалыптастыру/  
Основной целью изучения дисциплины «Социальный менеджмент» является формирование у студентов 
системных представлений об особенностях социального менеджмента, роли государства в 
регулировании социальных вопросов и управлении социальной сферой. 
Білуі тиіс/Должен знать:  әлеуметтік менеджменттің мәні және оның қазіргі ұйымның дамуындағы 
рөлі; күрделі әлеуметтік процестер барысының негізгі заңдылықтары және негізгі әлеуметтік 
қауымдастықтардың жұмыс істеу тетіктерің /сущность социального менеджмента и его роль в развитии 
современной организации; основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и 

механизмы функционирования основных социальных общностей 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  әлеуметтік процестер мен әлеуметтік қауымдастықтар туралы 
деректерді жасау, таңдау, өңдеу және талдау/ производить, отбирать, обрабатывать и анализировать 
данные о социальных процессах и социальных общностях 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  іргелі социологиялық білімді практикада қолдана білу/ 
способность использования фундаментальных социологических знаний на практике 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: күрделі басқару ақпаратын жинау, өңдеу және түсіндіру 
әдістерін ұйымдық және басқару міндеттерін шешу үшін, соның ішінде тікелей қолданылмайтын 

мәселелерді қолдану мүмкіндігі /  способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации 
комплексной социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Пән менеджменттің ұйымдағы 
қызметіне байланысты менеджменттің негізгі ережелерін тереңдетеді және нақтылайды және осы 
мамандықта оқитын студенттерді арнайы даярлауда жетекші орындардың бірін алады / Учебная 
дисциплина углубляет и конкретизирует основные положения менеджмента применительно к 
деятельности менеджера в организации и занимает одно из ведущих мест в специальной подготовке 
студентов, обучающихся по данной специальности. 

 Пререквизиттер/Пререквизиты:  Менеджмент/Менеджмент 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Мемлекеттік және жергілікті сектор экономикасы / Экономика 
государственного и местного сектора 

6 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Стратегиялық менеджмент / Стратегический 
менеджмент / Strategic management 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Пәннің мақсаты басқару ғылымының даму 
жағдайы мен болашағын анықтауға, жалпы басқару теориясы ғылыми білімін жүйелі негіздері болып 

табылады, студенттер шығармашылық ойлау қалыптастыру, олардың белсенді танымдық қызметін 
ынталандыру, оның ең күрделі және негізгі мәселелер талқыланады./  Целью изучения дисциплины 
является систематизированные основы научных знаний по общей теории менеджмента, раскрывать 
состояние и перспективы развития науки управления, концентрировать внимание студентов на ее 
наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность, 
формировать творческое мышление.  
Пәнді оқу міндеттері /Задачи изучения дисциплины: Стратегиялық ұйымдастырушылық және 
басқарушылық шешімдерді шешімдерінің шарттары мен салдарын бағалау мүмкіндігі бар; 

теңдестірілген басқару шешімдерін дайындау үшін компанияның функционалдық стратегия арасындағы 
қарым-қатынасты талдау; Стратегиялық басқару құралдарын пайдалану арқылы ұйымдастыру даму 
стратегиясын қатысуға дайын болуға; , Мінез-құлық экономикалық негіздерін білу, әр түрлі нарықтық 
құрылымдар мен бәсекелестiк ортаға секторын талдау қабілетін хабардар болуға; жүйесінің негіздерімен 
білімін тереңдету, процесс, жағдай, құрылымдық-функционалдық және бағдарламалық-нысаналы тәсіл 
ұйымдардың басқаруға; олардың әртүрлілігін және қоғамда орын алып, басқа процестерге өзара қарым-
қатынас қазіргі заманғы әлемдегі экономикалық процестерді түсіну / обладать способностью оценивать 
условия и последствия принимаемых стратегических организационно-управленческих решений; 
анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; обладать готовностью участвовать в разработке 
стратегии организации, используя инструментарий стратегического менеджмента; знать экономические 
основы поведения организаций, иметь представление о различных структурах рынков и способностью 
проводить анализ конкурентной среды отрасли; углубить знания основ системного, процессного, 
ситуационного, структурно-функционального и программно-целевого подходов в управлении 
организациями;  понимать экономические процессы в современном мире в их многообразии и 
взаимосвязи с другими процессами, происходящими в обществе.  
Білуі тиіс/Должен знать: Берілді негізгі ережелері, стратегиялық басқару теориясының принциптері; 

саясаты мен пайдалану шарттарын, олардың негізгі түрлері /  Oсновные положения, принципы теории 
стратегического менеджмента; o основные типы стратегий и условия их применения 

Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: ұйымдастырушылық ресурстарды және ұйымның қоршаған ортаны 
параметрлерін талдау және олардың өзгеру беталысын анықтау; Ұйымдастырушылық, мүдделі 
тараптарды анықтау, олардың стратегиялық маңыздылығын анықтау және олармен қарым-қатынастарды 
басқару жоспарын; Стратегиялық баламаларды бағалау критерийлерін әзірлеу/ анализировать 
организационные ресурсы и параметры внешней среды организации и определять тенденции их 
изменения; выявлять организационных стейкхолдеров, определять их стратегическое значение и 



 

 

планировать управление отношениями с ними; разрабатывать критерии оценки стратегических 
альтернатив. 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: ұйымдастырушылық қоршаған ортаға және стратегиялық 
жоспарлау параметрлері өзгерістер болжау; Стратегиялық баламаларды бағалау / прогнозирования 

изменений параметров организационной среды и стратегического планирования; оценки стратегических 
альтернатив 

Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным: Жоспарлап ұйымдастырушылық ресурстарын тиімді 
және тиімді пайдалану арқылы стратегиялық жоспарын ұйымдастыру және жүзеге асыру, стратегиялық 
өзгерістерінің құру және жүйесін стратегиялық жоспарларын іске асыру бағалауға мүмкіндігі/  
способность в планировании, организации и реализации стратегического плана посредством 
эффективного и результативного использования организационных ресурсов, создания команды 
стратегических изменений и системы оценки осуществления стратегических планов 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Қатаң бәсекелестік пен тез өзгеретін 
жағдайға тап болған барлық компаниялар ішкі жағдайға назар аударып қана қоймай, сонымен қатар 
қоршаған ортадағы өзгерістерге ілесіп отыруға мүмкіндік беретін ұзақ мерзімді стратегияны жасауы 
керек/  Все компании в условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации должны 
не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную 
стратегию, которая позволяла бы им поспевать за изменениями, происходящими в их  окружении. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория / Экономическая теория, Макроэкономика 
Постреквизиттер/ Постреквизиты:Басқарушылық шешімдерді қабылдау/ Принятие управленческих 

решений 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Инновациялық менеджмент / Инновационный 
менеджмент / Innovation management    
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины Курс мақсаты: инновациялық процестер 
мен инновациялық менеджмент дамытуда Қазақстанның экономикалық құрылымдардың міндеттерді 
басқару саласындағы ғылым мен практиканың әлемнің тәжірибесі бар, инновация саласындағы отырып, 
инновациялық менеджмент теориялық және практикалық негіздерімен студенттерді таныстыру. 
Міндеттері: инновациялық менеджмент теориялық және әдістемелік негіздерін түсіну; кәсіпорындарды 

дамытуға стратегиялық міндеттерді іске асыру құралы ретінде инновациялық процестері; олардың 
бағалау жүргізу инновациялық жобалардың тиімділігін экономикалық есептеу дағдылары, назарға 
тәуекелдер түрлі қабылдау. Қазақстанда зияткерлік меншік құқықтарын қорғаудың негізгі проблемалары 
бар кәсіпорынды тиімді басқару құралы ретінде инновациялық процестің өзара түсінігі./Цель курса: 
познакомить студентов с теоретическими и практическими основами инновационного менеджмента, со 
сферой инновационной деятельности, с опытом мировой науки и практики в области управления 
инновационными процессами и задачами экономических структур Казахстана в освоении 
инновационного менеджмента. 

Задачи дисциплины «Инновационный менеджмент» следующие: дать студентам понимание 
теоретических и методологических основ инновационного менеджмента; обеспечить понимание 
инновационного процесса как инструмента реализации стратегических целей в развитии предприятий; 
привить навыки экономических расчетов эффективности инновационных проектов, проведения их 
оценки, с учетом разного рода рисков; познакомить с различными методами финансирования и 
управления инновационными процессами на  предприятиях; ознакомить с основными проблемами 
защиты прав интеллектуальной собственности в Казахстане; обеспечить понимание инновационного 
процесса как одного из инструментов эффективного управления предприятием. 

Білуі тиіс/Должен знать: құралдық дербес және басқару тәсілдеріне жататын моральдық және 
құқықтық этика; әділет тұжырымдамасы, құндылықтар, қарым-қатынас, нанымына және ұйымдық 
мәдениет қабылдаған мінез жүйесі; қақтығыстардың теориясы мен жіктелуі /утилитарный, 
индивидуальный и морально-правовой подходы этики менеджмента;  концепцию справедливости, 
систему ценностей, отношений, убеждений и манеры поведения, принятых в организационных 
культурах;  теорию и классификацию конфликтов. 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: кәсіби жұмыс жобаларын әзірлеуде ақпараттық технологияларды 
пайдалану;бизнес-үдерістерді дамыту бағытында үрдістері қолданылатын модельдеу әдістерін 
пайдалану/использовать информационные технологии при разработке проектов профессиональной 

деятельности;  использовать методы моделирования применительно к тенденциям развития бизнес-
процессов 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: даулы жағдайлардағы уақытылы диагностика әдістері; 
әлеуметтік жауапты мінез, белсенді өмірлік ұстанымын және білім мен дағдыларды кең ауқымды 
көрсету қабілет  /в методике своевременной диагностики конфликтных ситуаций;  способностью 
демонстрировать социально ответственное поведение, активную жизненную позицию и широкий спектр 
знаний, умений, навыков. 
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным:  бастамашылық пен іскерлікті көрсету қабілетіт / 

способность проявлять инициативу и предприимчивость 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Пән қазіргі заманғы корпорацияларды 
басқаруға және кәсіпкерлікті дамытуға арналған бірқатар нақты заңдар мен талаптарды зерттейді. 
Сонымен қатар, фирмалар, корпорациялар және инновациялық кәсіпкерлердің іс-әрекеті көп жағдайда 
мемлекеттік ғылыми-техникалық саясаттың принциптері мен институттарына және инновацияны 
мемлекеттік қолдауға байланысты болады /  Дисциплина изучает ряд особых законов и требований 
управления современными корпорациями и развития предпринимательства. Вместе с тем поведение 
фирм, корпораций, инновационных предпринимателей во многом зависит от принципов и институтов 



 

 

государственной научно-технической политики, государственной поддержки инновационной 
деятельности. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория / Экономическая теория, Макроэкономика 
Постреквизиттер/ Постреквизиты:Басқарушылық шешімдерді қабылдау/Принятие управленческих 

решений 

7 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Муниципалдық менеджмент / Муниципальный 
менеджмент /  Municipal management 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Курстың мақсаты  саладағы қабылданған 
міндеттер мен шешімдер құрамы, жергілікті мәселелерді шешу үшін ұйымдастырушылық және 
басқарушылық іс-шаралар білім беру болып табылады./Цель курса– сформировать у студентов 
представление о сущности и особенностях местного самоуправления, о составе задач и решений, 

принимаемых в данной сфере, дать знания для организационно-управленческой деятельности по 
решению вопросов местного значения.  
Міндеттер толық мемлекет пен қоғамның басқару жүйесінде жергілікті мемлекеттік басқару рөлін 
түсінуге мүмкіндік береді, тұжырымдамалар мен теориялар мазмұның анықтайды/ Задачи курса.-
раскрыть содержательную сторону основных научных школ, концепций и теорий, позволяющих 
всесторонне осмыслить роль местного самоуправления в системе управления государством и обществом 
Білуі тиіс/Должен знать: жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы негізгі теориялық ұғымдары мен 
идеялары; жергілікті өзін-өзі басқару жұмыс істеуінің құрылымы мен механизмі; коммуналдық басқару 
міндеттері принциптері, мемлекеттік басқару оның қарым-қатынас; халықаралық тәжірибе негізінде 

қалалық басқару дамытудың және реформалаудың негізгі бағыттары/ главные теоретические концепции 
и идеи в области местного самоуправления; структуру и механизм функционирования органов местного 
самоуправления; задачи, принципы, функции муниципального управления, его взаимосвязь с 
государственным управлением; основные тенденции развития и реформирования муниципального 
управления с учетом мировых практик. 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  Коммуналдық басқару органдары бар экономикалық, құқықтық және 
әлеуметтік ортаны бағалау /Производить оценку экономической, правовой, социальной среды, в которой 
действуют органы муниципального управления.  

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: Қалаған ағымдағы мемлекетті муниципалдық басқаруды  
қамтамасыз ету үшін принциптерін, тәсілдерін, нұсқауларын мен шараларын меңгеру /отразить 
принципы, подходы, основные направления и меры, обеспечивающие перевод муниципального 
управления из существующего состояния в желаемое.                                                                                        
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным: Қалалық әкімшілік шетелдік жетістіктерді реформалау 
практикасында пайдалану мүмкіндігін талдау және анықтау./ Анализировать и определять возможности 
использования на практике достижений зарубежных стран в области реформирования муниципального 
управления. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Зерттеу пәні: жергілікті аумақты 
қалыптастыру кәсіпорындары мен ұйымдарында біртұтас ғылыми-техникалық саясат жүргізу, оларды 
әдістемелік қамтамасыз ету, әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін шешу мақсатында жергілікті 
экономиканы басқарудың теориялық және әдіснамалық негіздері / Предметом изучения являются 
теоретические и методологические основы управления местным хозяйством с целью реализации единой 
научно-технической политики на предприятиях и организациях местного территориального образования, 
методическое их обеспечение, решение проблем социально-экономического развития 
Преквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория/Экономическая теория, Микроэкономика 

Посреквезиттер/Постреквизиты: Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:Мемлекеттік органдардың сыртқы саяси қызметі / 
Внешнеполитическая деятельность государственных органов / Foreign policy activities of state bodies              

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  
Білуі тиіс/Должен знать:  посткеңестік кезеңдегі Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының 
динамикасы, оның сыртқы саясатын анықтайтын іргелі құжаттар, қазіргі халықаралық қатынастар 
жүйесінде де, негізгі аймақтық ішкі жүйелерде де қазіргі даму кезеңіндегі Ресей сыртқы саясатының 
ерекшеліктері /динамику внешней политики РК в постсоветский период,основополагающие документы, 

определяющие её внешнеполитический курс, и особенности российской внешней политики на 
современном этапе развития как в современной системе международных отношений, так и в основных 
региональных подсистемах. 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  халықаралық қатынастардың негізгі заңдылықтары мен қағидалары 
туралы білімді Қазақстан Республикасының қазіргі сыртқы саяси қызметін зерттеуге экстраполяциялау, 
сыртқы саяси органдардың қызметін жаңалықтар материалдарын ескере отырып талдау/ 
экстраполировать знания об основных закономерностях и принципах международных отношений в 
изучение современной внешнеполитической деятельности РК, анализировать деятельность 

внешнеполитических органов с учетом актуального новостного материала. 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  қабілеттерін көрсетіп, білімдерін іс жүзінде қолдана алады 
/демонстрирования способности и использовать знания на практике 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Әлемдік аренада Қазақстан Республикасының 
ұстанымдары мен іс-әрекеттерін, атап айтқанда әлемнің әр түрлі аймақтарында талдай білу, сонымен 
қатар сыртқы саяси шешімдерді келісу және әзірлеу барысында өзінің ұлттық мүдделерін қорғауға 
қабілеттілігі/ Способность анализировать позиции и действия РК на мировой арене в целом и в 
различных регионах мира в частности, а также отстаивать ее национальные интересы в процессе ведения 

переговоров и выработки внешнеполитических решений. 



 

 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пәнде мемлекеттің халықаралық 
саяси процестегі сыртқы саяси қызметі зерттеледі, процестер халықаралық қатынастар жүйесінде 
жіктеледі, қазіргі заманғы мемлекеттің әлемдік саяси саладағы орны көрсетілген / В даной дисциплине 
изучается внешнеполитическая деятельность государства в международном политическом процессе, 

осуществляется классификация процессов в системе международных отношений, показывается место 
современного государства в мирополитической сфере.  
Преквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория/Экономическая теория, Микроэкономика 
Посреквезиттер/Постреквизиты: Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

8 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины: Мемлекеттік және жергілікті сектор экономикасы / 
Экономика государственного и местного сектора / The economy of the state and local sector 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Бұл курстың мақсаты - экономиканың 

мемлекеттік секторын басқарудың функциялары мен әдістері туралы ғылыми білім туралы теориялық 
және практикалық тәжірибені жинақтау.Пәнді оқудың негізгі міндеті студенттерге экономиканың 
мемлекеттік секторын басқару теориясы мен практикасында арнайы білім алу /Целью данного курса 
является обобщение теоретического и практического опыта о научные знания о функциях и методах 
управления государственным сектором экономики.Основная задача изучения дисциплины - получение 
студентами  специальных знаний в области теории и практики управления государственным сектором 
экономики. 
Білуі тиіс/Должен знать: мемлекеттік меншікті басқару тетіктері /механизмы управления 
государственной собственностью 

Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: экономиканың мемлекеттік секторын реттеудің негізгі әдістерін 
қолдану /использовать основные методы регулирования государственного сектора экономики 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: мемлекеттік секторды стратегиялық басқарудың негізгі 
құралдарымен жұмыс істеу /работы основными инструментами стратегического управления 
государственного сектора.  
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным: Мемлекеттік секторды стратегиялық басқарудың негізгі 
құралдарына ие /Владет основными инструментами стратегического управления государственного 
сектора.  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: «Мемлекеттік сектордағы 
менеджмент» пәнін оқу барысында студент шет мемлекеттер мен Қазақстан Республикасының 
экономикалық саясаты туралы білімдерін, мемлекеттік кәсіпорындардың қазіргі жағдайы мен даму 
перспективаларын, өндіріс тиімділігі мен қаржылық нәтижелерін талдай білу қажет/  В ходе изучения 
дисциплины «Менеджмент в государственном секторе», студенту необходимо показать знания 
экономической политики иностранных государств и Республики Казахстан, способность анализировать 
текущее состояние и перспективы развития государственных хозяйствующих объектов, эффективность 
производства и финансовые результаты. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: Мемлекеттік менеджмент, Экономикалық саясат / Экономическая 
политика 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Экономиканы басқару / Управление экономикой, Стратегиялық 
жоспарлау / Стратегическое планирование 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины: Экономикалық география және аймақтану / 
Экономическая география и регионалистика / Economic geography and regional studies    
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәнді игерудің мақсаты - теориялық 
білімді зерделеу, сонымен қатар Қазақстанның экономикалық аймақталуында қажетті практикалық 

дағдыларды игеру /Целью освоения дисциплины является изучение теоретических знаний, а также 
приобретение необходимых практических навыков по экономическому районированию Казахстана 
Білуі тиіс/Должен знать:  аймақтық экономиканың негізгі теорияларын талдау әдіснамасын игеру 
(аймақтық мамандану теориясы, орналастыру теориясы, экономиканың кеңістіктік ұйымдастырылу 
теориясы) /освоить методологию анализа основных теорий региональной экономики (теории 
региональной специализации, теории размещения, теории пространственной организации экономики)  
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: аймақты басқарудың негізгі әдістері мен құралдарын игеру/ овладеть 
основными методами и инструментами управления регионом 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:   Қазақстан Республикасындағы аймақтық саясаттың 
мазмұны мен ерекшеліктері туралы, өлкетанудың ақпараттық базасы, негізгі статистикалық 
көрсеткіштер және аймақтардың әлеуметтік-экономикалық жағдайын талдаудың кемінде үш әдісін білу / 
иметь представление о содержании и специфике региональной политики в РК, информационной базе 
региональных исследований, знать основные статистических показателях и не менее трех методик 
анализа социально-экономического положения регионов 
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным: экономикалық білім негіздерін әр түрлі салаларда 
қолдана білу / способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пәнді оқу үшін аумақтық 
ұйымдардың объективті заңдылықтары мен ерекшеліктерін, сонымен қатар аумақтық жүйелердің, әр 
түрлі масштабтағы, таксономиялық дәрежелер мен иерархиялық деңгейлердің өндіргіш күштерінің 
дамуы мен өзара әрекеттесу заңдылықтарын білу қажет / Для изучения данной дисциплины необходимы 
знания об объективных закономерностях и специфических особенностях территориальной организации 
производительных сил страны в соответствии с общими и региональными природными, экономическими 
и социальными условиями, а также закономерностях развития и взаимодействия территориальных 

систем, производительных сил разных масштабов, таксономических рангов и иерархических уровней. 



 

 

Пререквизиттер/Пререквизиты: Мемлекеттік менеджмент, Экономикалық саясат / Экономическая 
политика 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Экономиканы басқару / Управление экономикой, Стратегиялық 
жоспарлау / Стратегическое планирование 

9 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины: Басқарушылық шешімдерді қабылдау / Принятие 
управленческих решений/ Management decisions 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Пәннің мақсаты - корпоративтік басқару 
бәсекелестік ортада кәсіби жұмыс істеуі үшін әзірлік және әкімшілік қызметтің түрлі салаларындағы 
шешім қабылдаудың заманауи құралдарын пайдалану саласындағы болашақ маман қалыптастыру.  
Пәннің міндеттері: Басқару шешімдерін қабылдау және практикалық дағдыларды теориялық тұрғыда 
бекіту; Қазіргі заманғы компанияларда басқару шешімдерін қабылдаудың заманауи тетіктерін 

қалыптастыру қажеттігін түсіндіру; Даму мен басқару шешімдерін қабылдау ағымдағы проблемаларды 
талдау және оларды жүзеге асыру жолдарын анықтау; Тиісті біліктілік еңбек нарығының қажеттіліктерін 
қамтамасыз ету / Цель дисциплины - формирование у будущего специалиста в области корпоративного 
управления готовности к профессиональной деятельности в условиях конкурентной среды и 
использование современных инструментов принятия решений в различных областях управленческой 
деятельности.Задача дисциплины: дать теоретические знания  и практические навыки в области 
принятия управленческих решений; обеспечить понимание необходимости формирования современных 
механизмов принятия управленческих решений в современных компаниях; проанализировать 
современные проблемы разработки и принятия управленческих решений и определить пути их 

реализации; беспечить направленность профессиональной подготовки на удовлетворение потребностей 
рынка труда в специалистах соответствующей квалификации. 
Білуі тиіс/Должен знать: әлеуметтік жауапкершілік бағытына әсерін ескере отырып, басқарушылық 
шешімдерді түрлерін білу, оларды шешу әдістерін меңгеру /виды управленческих решений, методы их 
принятия с учетом последствий в направлении социальной ответственности  
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: әлеуметтік жауапкершілік тұрғысынан қабылданған басқару 
шешімдерін бағалау/ оценивать принимаемые управленческие решения с точки зрения социальной 
ответственности 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: әлеуметтік жауапты орында басқару шешімдерін қабылдау 
дағдыларын игеру/ навыками принятия управленческих решений с учетом позиции социальной 
ответственности. 
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным:  Әлеуметтік жауапкершілік ұстанымын әкімшілік 
шешімдері мен әрекеттеріне байланысты құзіреттілігі салдарын білу/ в последствии управленческих 
решений и действий с позиции социальной ответственности. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Әр түрлі деңгейдегі менеджерлерді 
кәсіби даярлауда пәнді оқу қажеттілігі қазіргі жағдайда басқарушылық қызметтің нақты нәтижелеріне 

қол жеткізу басқару шешімдерінің табиғатын, оларды әзірлеу, қабылдау және іске асыру тәсілдерін 
түсінбестен мүмкін емес екендігіне байланысты/ Необходимость изучения дисциплины при 
профессиональной подготовке менеджеров различных уровней связана с тем, что в современных 
условиях достижение конкретных результатов управленческой деятельности невозможно без понимания 
природы управленческих решений, способов их разработки, принятия и реализации. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория, Макроэкономика, Менеджмент/ 
Экономическая теория, Макроэкономика, Менеджмент 
Постреквизиттер/ Постреквизиты: Ресурстарды Мемлекеттік басқару / Государственное управление 

ресурсами 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины: Мемлекеттік басқарудағы деректерді талдау негізінде 
шешімдер қабылдау / Принятие решений на основе анализа данных в государственном управлении / 
Decision-making based on data analysis in public administration   
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Пәннің мақсаты - әзірлеу, қабылдау және 
мемлекеттік шешімдерін жүзеге асыру жөніндегі негізгі білім жүйесін қалыптастыру, мемлекеттік 
кәсіпорындарда әкімшілік лауазымдарға Қазақстан мен жүзеге асыру дағдыларын мемлекеттік қызмет 
лауазымдарда қызметін басқару үшін негіз құру, назарға ұлттық мүдделерін ескере отырып/ Цель 

дисциплины - формирование системы базовых знаний по разработке, принятию и реализации 
государственных решений с учетом государственных интересов, создающей основу для служебной  
деятельности на должностях государственной гражданской службы РК и реализации профессиональных 
навыков на административных должностях в государственных предприятиях. 
Білуі тиіс/Должен знать: басқару шешімдерін қабылдау әдістері /методы принятия управленческих 
решений 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді әзірлеу әдістерін 
зерделеу / различать методы разработки организационно-управленческие решения 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: басқару шешімдері технологиялар сапасын бағалау / в 
технологии оценки качества управленческих решений 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: алған білімдерін тәжірибеде қолдана білу / способность 
применять знания на практике 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   Пән шешім қабылдауда жедел талдау 
технологияларын практикалық қолдануға бағытталған. Ол мемлекет пен әлемдік экономиканың 
теориялық, әдіснамалық және ұйымдастырушылық мәселелерін, нарықтық қатынастар жағдайындағы 
басқару теориясы мен практикасын және ұлттық экономиканың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін 

басқарудың барлық түрлерін ұтымды пайдалануды зерттейді/   Дисциплина направлена на практическое 



 

 

применение технологий оперативного анализа при принятии решений. Изучает теоретико-
методологические и организационные проблемы государственной и мировой экономики, теории и 
практики управления в условиях рыночных отношений и рационального использования всех видов 
управления, обеспечивающих эффективное функционирование национальной экономики. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:  Экономикалық теория / Экономическая теория, Макроэкономика, 
Менеджмент. 
Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Қоғамдық сектордың экономикасы /Экономика общественного сектора 

10 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Экономиканы басқару / Управление экономикой / 
Economic management 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Бұл курстың мақсаты - аймақтың жұмыс 
істеуінің экономикалық механизмін және оның нарықтық экономикадағы жеке құрамдас бөліктерін 
зерттеу негізінде студенттердің экономикалық ойлауын дамыту/ Целью данного курса является 
выработка у студентов экономического мышления на основе изучения экономического механизма 
функционирования региона и отдельных ее составляющих элементов в условиях рыночного типа 
хозяйствования 
Білуі тиіс/Должен знать:  елдің негізгі өңірлері қызметінің құқықтық негіздері, аймақтық басқару 
саласындағы мемлекеттің жалпы аймақтық саясаты мен стратегиясы, аймақтардың әлеуметтік-
экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері, оларды есептеу әдістері және оларды жақсарту жолдары 

/  правовые основы деятельности основных регионов страны, общую региональную политику и 
стратегию государства в области управления регионами, основные показатели социально-
экономического развития регионов, методы их расчетов и пути их совершенствования. 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  аймақтың мүмкіндіктерін, мамандандырылуын, даму кемшіліктерін, 
салалық құрылымдағы және инфрақұрылымдағы қиындықтарды сауатты және сауатты түрде бағалау, 
аймақтың экономикалық жағдайын талдау және оның экономикасының дамуындағы сапалы өзгерістерді 
дұрыс бағалау/ грамотно и компетентно оценивать возможности региона, ее специализацию, недостатки 
в развитии, «узкие места» в отраслевой структуре и инфраструктуре, анализировать экономическое 

состояние региона и правильно оценивать качественные сдвиги в развитии ее экономики 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  жалпы экономикалық теорияны білу/ знания 
общеэкономической теории 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  өзінің кәсіби қызметінде олардың теориялық білімі мен 
дағдыларын қолдану/  применить полученные теоретические знания и умения в профессиональной 
деятельности 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл курстың мақсаты студенттерді 
теориялық және практикалық материалдар, заңнамалық және нормативтік құжаттар негізінде Қазақстан 

экономикасын басқарудың теориясы мен практикасы саласында оқыту. Сонымен қатар, оқытудың негізгі 
мақсаты - түлектің ұлттық экономиканы басқару саласында және басқарудың негізгі дағдыларын 
қалыптастыру саласында жеткілікті білімге ие болуын қамтамасыз ету /  Целью данного курса является 
обучение студентов в области теории и практики управления экономикой Казахстана на основе 
теоретического и практического материала, законодательных и правовых документах. Также основная 
цель преподавания заключается в том, чтобы выпускник обладал достаточными знаниями в сфере 
управления национальной экономикой, и в формировании основных навыков управления. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Экономикалық теория / Экономическая теория 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Мемлекеттік сатып алулар / Государственные закупки 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Басқарушылық консалтинг / Управленческий 
консалтинг / Management consultancy     
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәнді оқытудың мақсаты болашақ 
мамандар мен менеджерлерге қазіргі жағдайда кәсіпорындар үшін басқарушылық кеңес беруді 
ұйымдастырумен байланысты мәселелерді шешу үшін теориялық негіздер мен практикалық білім беру 
болып табылады. Пәннің міндеттері: басқару консалтингінің теориялық негіздерін оқып үйрену; 
тұтынушылардың мәселелерін талдау және оңтайлы шешімдерді анықтау бойынша теориялық, 

әдістемелік және практикалық білімдерін тереңдету / Цель преподавания дисциплины– дать будущим 
специалистам и руководителям теоретические основы и практические знания по решению проблем, 
связанных с организацией управленческого консультирования деятельности предприятий в современных 
условиях. Задачи дисциплины: изучить  теоретические  основы  управленческого  консультироваия; 
углубить теоретические, методические и практические знания по вопросам анализа проблем клиентов и 
выявления оптимальных путей их решения 
Білуі тиіс/Должен знать:  әр түрлі елдерде басқарушылық кеңес беруді ұйымдастыру және өткізу 
ерекшеліктері; басқару кеңесшілерінің жұмыс әдістері; ұйымдастыру шешімдерін орындау кезеңдері / 

особенности организации и проведения управленческого консультирования в разных странах; методы 
работы управленческих консультантов; этапы реализации организационных решений 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:   кеңес беру процесін ұйымдастыру және жоспарлау; ұйымның бастапқы 
және негізгі диагностикасын жүргізу /организовать и спланировать процесс консультирования; провести 
первичную и основную диагностику организации 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  баға мәселелерін шешуде кеңес беру дағдыларын дамыту/ 
Развитие навыков решения проблем ценообразованяи в области консалтинга 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   күрделі әлеуметтік-экономикалық қатынастарды және 

нарықтағы әртүрлі консалтингтік қызметтерді бағдарлай білу және ұйымдағы өзгерістердің пайда 
болуымен және тұрақты даму мен нарықтық экономикадағы тұрақтылықтың арасындағы тепе-теңдікті 
табуға қатысты дұрыс теориялық тұжырымдар мен практикалық іс-әрекеттер жасай білу / способность 



 

 

ориентироваться в сложных социально - экономических отношениях и многообразии предложений 
консалтинговых услуг на рынке и приходить к правильным теоретическим заключениям и практическим 
действиям в отношении генерирования перемен в организации и нахождения баланса между 
непрерывным развитием и сохранением стабильности в условиях рыночного хозяйства. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  пән нақты практикалық бағыттағы 
дербес ғылыми пән болып табылады. Басқарушылық консалтинг ұйымның даму стратегиясын таңдауға 
көмектеседі, әсіресе қазіргі Қазақстанда, менеджерлердің жаңа буыны болып жатқан өзгерістерді түсіну, 
әлеуметтік-экономикалық даму тенденцияларын анықтау және басқару үшін маңызды теориялық және 
практикалық база қажет /  Учебная дисциплина представляет собой самостоятельную научную 
дисциплину имеющую конкретную практическую направленность. Управленческий консалтинг 
помогает ориентироваться в выборе стратегий развития организации, особенно в современном 
Казахстане, где новое поколение руководителей нуждается в серьезной теоретической и практической 

базе, позволяющей осмысливать происходящие перемены, определять тенденции социально - 
экономического развития и управлять ими. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Экономикалық теория / Экономическая теория 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Мемлекеттік сатып алулар / Государственные закупки 

11 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Стратегиялық талдау / Стратегический анализ / 
Strategic analysis 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Пәнді оқытудың мақсаты - студенттердің 
теориялық негіздері бойынша білім беру жүйесін қалыптастыру және стратегиялық талдау мәселелері 

бойынша практикалық дағдыларды меңгеру, бұл ұйымның сыртқы және ішкі ортасын, компанияның 
мемлекеттік динамикасын, бәсекелестік артықшылықтарды қолдау және дамыту стратегиясын әзірлеуді 
қамтиды. Пәннің міндеттері. Мақсатқа сәйкес пән экономикалық ауыспалылардың эмпирикалық 
тәуелділіктерін зерттеу және жалпылау әдістері мен әдістерін қолдану негізінде студенттердің білімі мен 
практикалық дағдыларын және осы негізде ұйымды, аймақты, елді дамытудың балама стратегияларын 
жасауды қалыптастыруы керек/  Цель: преподавания дисциплины является формирование у студента 
комплекса знаний по теоретическим основам и приобретение практических навыков по вопросам 
стратегического анализа, что предполагает владение методикой стратегического анализа внешней и 

внутренной среды организации, диганостики состояния компании, разработки стратегии по 
поддержанию и развитию конкурентных преимуществ. Задачи дисциплины.  Мақсатқа сәйкес пән 
экономикалық ауыспалылардың эмпирикалық тәуелділіктерін зерттеу және жалпылау әдістері мен 
әдістерін қолдану негізінде студенттердің білімі мен практикалық дағдыларын және осы негізде ұйымды, 
аймақты және елді дамытудың балама стратегияларын жасауды қалыптастыруы керек. 
В соответствии с целью дисциплина должна сформировать у студентов знания и практические навыки по 
применению методов и приемов для исследования и обощения эмпирический зависимостей 
экономических переменных и на этой основе разработки альтерантивных стратегий развития 

организации, региона, страны. 
Білуі тиіс/Должен знать:  стратегиялық мақсат қоюдың негізгі әдістері; басқару процестерін сандық 
және сапалық талдауға арналған негізгі ұғымдар, әдістер мен құралдар/ основные методы 
стратегического целеполагание; основные понятия, методы и инструменты количественного и 
качественного анализа процессов управления 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  Ұйымның сыртқы ортасын PEST талдау; SWOT талдау ұйымның 
негізгі стратегиялық талдауы ретінде / проводить PEST-анализ внешней среды организации; SWOT-
анализ как первичный стратегический анализ организации 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  ситуациялық талдау мен модельдеудегі озық 
тәжірибелерді жалпылау және қолдану дағдылары/  навыками обобщения и использования передового 
опыта в проведении ситуационного анализа и моделирования. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  мемлекеттік және муниципалды басқару саласында 
талдау, ұйымдастыру және жоспарлау қабілетіне ие /обладать способностью к анализу, организации и 
планированию в области государственного и муниципального управления 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Пәнді оқытудың мақсаты - 
студенттердің теориялық негіздері бойынша білім беру жүйесін қалыптастыру және стратегиялық талдау 
мәселелері бойынша практикалық дағдыларды меңгеру, бұл ұйымның сыртқы және ішкі ортасын, 

компанияның мемлекеттік динамикасын, бәсекелестік артықшылықтарды қолдау және дамыту 
стратегиясын әзірлеуді қамтиды / Целью преподавания дисциплины является формирование у студента 
комплекса знаний по теоретическим основам и приобретение практических навыков по вопросам 
стратегического анализа, что предполагает владение методикой стратегического анализа внешней и 
внутренной среды организации, диганостики состояния компании, разработки стратегии по 
поддержанию и развитию конкурентных преимуществ. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория / Экономическая теория, Микроэкономика, 
Макроэкономика 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Жобаларды басқару / Управление проектами, Ресурстарды 
Мемлекеттік басқару / Государственное управление ресурсами 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Мемлекеттік басқаруды талдау / Анализ 
государственного управления / Analysis of public administration             
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәннің негізгі міндеттері келесі білім 
беру нәтижелеріне қол жеткізу: студенттердің қоғамдық-саяси мемлекеттік органдардың қазіргі заманғы 
мәселелері туралы терең және жүйелі ой қалыптастыру/ Основными целями дисциплины являются 

достижение следующих образовательных результатов:  формирование у студентов углубленного и 



 

 

системного представления о  современных проблемах функционирования органов государственной 
власти в условиях социально-политических трансформаций современной системы государственного 
управления 
Білуі тиіс/Должен знать: теориялардың, тұжырымдамалардың және мемлекеттік және муниципалды 
басқарудың заманауи тәсілдерінің мазмұны; үкіметтің құрылымы, олардың функциялары мен 

міндеттерің / содержание теорий, концепций и современных подходов к государственному и 
муниципальному управлению;  структуру органов государственного управления, их функции и задачи 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:   мақсаттар қойып, мемлекеттік басқарудағы кәсіби функцияларды 
жүзеге асырумен байланысты міндеттерді тұжырымдайды /ставить цели и формулировать задачи, 
связанные с реализацией профессиональных функций в сфере государственного управления 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: мемлекеттік басқаруды ұйымдастыруға қатысты 
ережелермен, басқа құжаттармен жұмыс істеу/ работы с нормативными актами, иными документами, 
касающимися организации государственного управления 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Ақпаратты жүйелеу және қорыту, мемлекеттік және 

жергілікті басқару жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстарды дайындау /Умеет систематизировать и 
обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию системы государственного и 
местного управления 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Пәннің пәндік саласы әлеуметтік, 
ұйымдастырушылық және функционалды, ақпараттық-коммуникациялық, кәсіби кадрлар мен 
мемлекеттік басқарудың құқықтық тетіктерін қамтиды /Предметная область дисциплины охватывает 
социальный, организационно-функциональный, информационно-коммуникационный, профессионально  
- кадровый и правовой механизмы государственного управления 

Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория / Экономическая теория, Микроэкономика, 
Макроэкономика 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Жобаларды басқару / Управление проектами, Ресурстарды 
Мемлекеттік басқару / Государственное управление ресурсами 

12 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Стратегиялық жоспарлау / Стратегическое 
планирование / Strategic planning 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәннің негізгі мақсаты студенттерге 

стратегиялық жоспарлау және болжау әдістемесі саласындағы қазіргі заманғы теориялық білімнің 
қажетті көлемін беру, фирмалар, кәсіпорындар және т.б. қызметінің басым бағыттарын негіздеуге 
байланысты практикалық есептеулер жүргізуге үйрету. ресейлік жағдайларға қатысты қатаң бәсекелестік 
жағдайында, яғни бәсекелік артықшылықтарды қамтамасыз ету үшін әртүрлі болжамдар мен 
стратегиялық жоспарларды құру. Пәнді оқудың міндеттері студенттердің кәсіпорынның өндірістік-
шаруашылық қызметін жетілдіру саласындағы терең теориялық білімі мен практикалық дағдыларын 
меңгеруі болып табылады/ Основная цель дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам 
необходимый объем современных теоретических знаний в области методологии стратегического 
планирования и прогнозирования, научить их практическому выполнению расчетов, связанных с 

обоснованием наиболее приоритетных направлений деятельности фирм, предприятия и т.д. в условиях 
жесткой конкуренции применительно к российским условиям, то есть по существу построению 
различных прогнозов и стратегических планов с тем расчетом, чтобы обеспечить конкурентные 
преимущества. Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами достаточно 
глубоких теоретических знаний и практических навыков в области активизации производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. 
Білуі тиіс/Должен знать:   курстың дамуының бастапқы (бастауыш) алғышарттары; стратегияның мәні, 
негізгі түрлері, түрлері; стратегиялық жоспарлау саласындағы негізгі категориялар, терминдер мен 

тұжырымдамалар; қазіргі болжау әдістері мен стратегиялық жоспарлау жоспарларының мәні /исходные 
(стартовые) предпосылки освоения курса; сущность, основные виды, типы стратегии; основополагающие 
категории, термины и понятия в области стратегического планирования; существо современных методик 
построения прогнозов и планов стратегического планирования. 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:   дамудың бағыттары мен экономикалық жүйенің болашақ күйін бағалау 
үшін қазіргі заманғы болжау әдістерін қолдану; бәсекеге қабілетті өнім өндірісін қамтамасыз ету үшін 
стратегиялық жоспарлаудың негізгі міндеттерін тұжырымдау, қалыпқа келтіру және шешу 
/ использовать современные методы прогнозирования для оценки направлений развития и будущего 

состояния экономических систем;  осуществлять постановку, нормализацию и решение основных задач 
стратегического планирования с тем расчетом, чтобы обеспечить выпуск конкурентоспособной 
продукции. 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: тәжірибеде жоспарлаудың негізгі әдістерін қолдану 
/использовать основные методы стратегического планирования в практической деятельности 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  нарықтық қатынастардың дамуы жағдайында 
экономиканы болжау және жоспарлау саласындағы нақты мәселелерді шешуде студенттердің теориялық 
білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру /формировать у студентов теоретических знаний и 

практических навыков решения конкретных задач в области прогнозирования и планирования 
экономики в условиях становления рыночных отношений. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Пән жұмыс оқу жоспарының жалпы 
ғылыми циклінің негізгі бөлігіне жатады және үкіметтік басқару шешімдерін қабылдау және іске асыру 
үшін қажетті аналитикалық дағдыларды зерттеуге және игеруге бағытталған /Дисциплина относится к 
базовой части общенаучного цикла рабочего учебного плана и ориентирована на изучение и 
приобретение аналитических навыков необходимых для принятия и исполнения управленческих 



 

 

государственных решений. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория / Экономическая теория, Мемлекеттік басқару 
тарихы / История государственного управления 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Әлеуметтік-экономикалық болжам / Социально-экономическое 

прогнозирование 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:Экономикалық дамуды мемлекеттік жоспарлау / 
Государственное планирование экономического развития / State planning of economic development      
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Задача -формирование у обучаемых 
современных фундаментальных знаний и практических навыков прогнозирования и планирования 
экономики на макро- и микроуровне. 
Білуі тиіс/Должен знать:  макроэкономиканың негізгі түсініктері, категориялары, әдістері мен 

құралдары /основные понятия, категории, методы и инструиенты макроэкономического  
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: кәсіпорындардың қаржылық және экономикалық тәуелсіздігін 
қамтамасыз ететін инвестициялық ағымдарды жобалау, кәсіпорындардың қаржылық, материалдық және 
еңбек ресурстарына қажеттілігін анықтау /проектировать инвестиционные потоки, обеспечивающий 
финансово-хозяйственную самостоятельность предприятий, определять потребность предприятий в 
финансовых, материальных и трудовых ресурсах 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  кәсіпорынды дамытуда кәсіпкерлік дағдыларды игеру / 
приобрести навыки предпринимательской деятельности в развитии предприятия  
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  нарықтық қатынастардың қалыптасуы жағдайында 

экономиканы болжау және жоспарлау саласындағы нақты мәселелерді шешуде студенттердің теориялық 
білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастырады/ формирует у студентов теоретические знания и 
практические навыки решения конкретных задач в области прогнозирования и планирования экономики 
в условиях становления рыночных отношений 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  пән экономикалық өсу әдістерін, 
экономика құрылымын, қаржы, еңбек, әлеуметтік даму және тұтыну нарығын, логистиканы, 
инвестицияны, инновацияны зерттейді / Дисциплина изучает методы экономического роста, структуры 
экономики, финансов, трудовых ресурсов, социального развития и потребительского рынка, 

материально-технического обеспечения, инвестиций, инновационной деятельности 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономикалық теория / Экономическая теория, Мемлекеттік басқару 
тарихы / История государственного управления 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Әлеуметтік-экономикалық болжам / Социально-экономическое 
прогнозирование 

13ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины: Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік / Государственно-
частное партнерство / Public-private partnership 
 Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Пәнді оқытудың мақсаты: Пәнді 

меңгерудің мақсаты маңызды ғылыми әлеует пен адами капитал шоғырланған жаңа өсу нүктелері 
ретінде ерекше перспективалы инновацияларды дамыту мен бейімдеудің әр түрлі ұзақ мерзімді 
міндеттерін шешу үшін мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің әр түрлі формаларының дамуы мен 
жұмыс істеуін зерттеу болып табылады. Курстың міндеттері: шетелдік және отандық тәжірибені, 
инновациялар саласындағы мемлекеттік-жеке меншік серіктестіктің қағидаттарын, нысандары мен 
әдістерін ескере отырып, мемлекет пен бизнестің өзара әрекеттесуі саласындағы экономикалық 
категорияларды зерттеу; мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негізінде инновациялық салада 
басқарушылық шешімдер қабылдау тетіктерінің ерекшеліктерін айқындау 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является изучение развития и функционирования 
различных форм государственно-частного партнерства для решения различного рода долгосрочных 
задач разработки и адаптации особо перспективных инноваций как новых точек роста, где 
сосредоточены значительный научный потенциал и человеческий капитал. Задачи курса:  изучить 
экономические категории в сфере взаимодействия государства и бизнеса с учетом зарубежного и 
отечественного опыта, принципы, формы и методы государственно-частного партнерства в сфере 
инноваций;  выявить особенности механизма принятия управленческих решений в инновационной сфере 
на основе государственно-частного партнерства 

Білуі тиіс/Должен знать:  МЖӘ саласындағы концептуалды және категориялық аппараттар; Қазақстан 
Республикасында және шетелде МЖӘ заңнамалық және нормативтік реттеу; МЖӘ іске асырудың 
ұйымдастырушылық және экономикалық тетіктері / понятийно-категорийный аппарат в сфере ГЧП;  
законодательное и нормативное регулирование ГЧП в РК и за рубежом;  организационно-экономические 
механизмы реализации ГЧП 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  серіктестік түрлерін саналы түрде таңдау; федералды, аймақтық және 
муниципалды деңгейде МЖӘ жобасының бағдарламасын құру /обоснованно выбирать типы партнерств; 
формировать программу проекта организации ГЧП на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: МЖӘ жобаларын бағалау, тәуекелдерді талдау және 
бағалау, қаржылық көрсеткіштерді есептеу, коммерциялық және бюджеттік тиімділік, МЖӘ 
қаржыландыру көздерін таңдау дағдылары / навыками оценки проектов ГЧП, анализа и оценки рисков, 
расчета финансовых показателей, коммерческой и бюджетной эффективности, выбора источников 
финансирования ГЧП. 
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным: әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлері 
негізінде басқару шешімдерінің нұсқаларын жасау және олардың таңдауын негіздеу мүмкіндігі / 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 



 

 

критериев социально-экономической эффективности  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Инновациялық жобалардағы 
мемлекеттік-жекеменшік серіктестік мемлекет пен бизнестің мүдделерін үйлестіруді және ғылыми 
зерттеулер мен әзірлемелер нәтижелерін инновацияларға жеткізу процесінде олардың бірлескен күш-

жігерін үйлестіруді ескере отырып, инновациялық жобаларды іске асыруда мемлекеттік және жеке 
сектордың ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыруға бағытталған/  Государственно-частное 
партнерство в инновационных проектах направлено на повышение эффективности использования 
ресурсов государственного и частного сектора при реализации инновационных проектов с учетом 
согласования интересов государства и бизнеса и координации их совместных усилий в процессе 
доведения результатов научных исследований и разработок до инноваций. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Басқарушылық шешімдерді қабылдау / Принятие управленческих 
решений, Мемлекеттік және жергілікті сектор экономикасы / Экономика государственного и местного 

сектора 
Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Өндірістік практика / Производственная практика 

1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины: Жобалық қаржыландыру / Проектное финансирование / 
Project financing   
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәнді оқудың міндеттері: студенттерді 
жобалық қаржыландыру пәнінің тұжырымдамалық аппаратын қалыптастыру; студенттердің жобалық 
қаржыландырудың әдіснамалық негіздерін қалыптастыру және оның тұрақты инвестициялық жобаны 
қаржыландырумен салыстырғанда ерекшелігі; жобалық қаржыландырудың практикалық аспектілерін, 

оның нысандары мен әдістерін игеруге көмектеседі /Целями изучения дисциплины являются   
формирование у студентов понятийного аппарата дисциплины проектного финансирования; 
формирование у студентов методологических основ проектного финансирования и его специфики по 
сравнению с финансированием обычного инвестиционного проекта; помочь освоить практические 
аспекты проектного финансирования, его форм и методов. 
Білуі тиіс/Должен знать:  жобалық қаржыландырудың мәні, оның түрлері, дамудың тарихи 
алғышарттары; жобалық қаржыландыру объектілері, жобаны қаржыландырудың негізгі және әлеуетті 
қатысушылары; Жобаны несиелеудегі ақша ағымының ерекшеліктерісущность проектного 

финансирования, его виды, исторические предпосылки развития; объекты проектного финансирования, 
основных и потенциальных участников проектного финансирования; особенности движения денежных 
потоков при проектном кредитовании 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  қаржыландырылатын инвестициялық жобаның өмірлік циклінің кезеңі 
мен сатысын анықтайды; инвестициялық мүмкіндіктер бойынша қаржыландырылатын жобаларды 
таңдау; қаржыландыру көздері бойынша қаржыландырылатын жобаларды таңдау; дәстүрлі әдісті және 
игерілген көлем әдісін қолдана отырып қаржыландырылатын жобаларды бақылау/  определять фазу и 
этап жизненного цикла финансируемого инвестиционного проекта; отбирать финансируемые проекты по 

инвестиционным возможностям; отбирать финансируемые проекты по источникам финансирования; 
контролировать финансируемые проекты традиционным методом и методом освоенного объема. 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: қаржыландырылатын жобалардың тиімділік 
көрсеткіштерін есептеу дағдылары; жобалық несиелеудің негізгі және әлеуетті қатысушылары арасында 
тәуекелдерді бөлу әдістері; несиелендірілген жобаны қаржылық құрылымдау әдістері / навыками расчета 
показателей эффективности финансируемых проектов; методами распределения рисков между 
основными и потенциальными участниками проектного кредитования; методами финансового 
структурирования кредитуемого проекта. 

Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным:    жобаны басқарудың меншікті әдістері және заманауи 
бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып оларды іске асыруға дайын болу/ владеть методами 
управления проектами и готовностью к их реализации с использованием современного программного 
обеспечения 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пән инвестициялық жобаларды 
қаржыландыруды зерттейді, онда қарызға қызмет ету көзі жоба нәтижесінде пайда болған ақша 
ағындары болып табылады. Инвестицияның бұл түрінің ерекшелігі шығындар мен кірістерді бағалау 
жоба қатысушылары арасында тәуекелді бөлуді ескере отырып жүргізіледі /Дисциплина изучает 

финансирование инвестиционных проектов, при котором источником обслуживания долговых 

обязательств являются денежные потоки, генерируемые проектом. Специфика этого вида 
инвестирования состоит в том, что оценка затрат и доходов осуществляется с учётом распределения 
риска между участниками проекта. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Басқарушылық шешімдерді қабылдау / Принятие управленческих 
решений, Мемлекеттік және жергілікті сектор экономикасы / Экономика государственного и местного 
сектора 
Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Өндірістік практика / Производственная практика 

14 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Мемлекеттік сатып алулар / Государственные закупки / 
Public procurement 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Курсты оқып үйренудің негізгі міндеті - 
әлеуметтік-экономикалық болжау мен жоспарлаудың теориялық негіздерін оқып үйрену, оларды іс 
жүзінде қолдана білу. Курстың мақсаты - салалар мен өңірлерді дамыту жоспарларын іске асыруда 
ғылыми, әдістемелік және мемлекеттік тұтқаларды терең меңгерген менеджерлерді даярлау/ Основной 
задачей изучения курса является изучение теоретических основ социально-экономического 
прогнозирования и планирования,  уметь их применить на практике. Целью изучения курса является 

подготовка кадров управленцев, глубоко знающих научно-методологические и государственные рычаги 



 

 

осуществления планов развития отраслей и регионов. 
Білуі тиіс/Должен знать: мемлекет дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі жоспарлау және болжау 
процестерінің мәні, нарықтық қатынастар жүйесі және нарықтық қатынастардың дамуының әлеуметтік-
экономикалық шарттары /сущность процессов планирования и прогнозирования на разных этапах 

развития государства, системы рыночных взаимосвязей и социально-экономических условий развития 
рыночных отношений 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: определять общественные потребности, выявлять возможности для их 
удовлетворения, обосновывать наиболее рациональные направления использования имеющихся 
ресурсов в соответствии с текущими и перспективными потребностями 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  мемлекеттік бағдарламаларды іске асырудың 
экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау /оценки экономических и социальных условий 
осуществления государственных программ 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: мемлекеттік меншікті басқарудың негізгі экономикалық 
әдістерін қолдана білу, мемлекеттік активтер құрылымы мен бюджеті туралы басқару шешімдерін 
қабылдау / умение применять основные экономические методы для управления государственным 
имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 
активов 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пәнде олар әлеуметтік-
экономикалық болжау мен жоспарлауды жүзеге асыру механизмін, болжау мен жоспарлаудың 
принциптері мен әдістерін оқиды / В данной дисциплине изучают механизм осуществления социально-

экономического прогнозирования и планирования, принципы и методы прогнозирования и 
планирования 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Экономикалық теория / Экономическая теория,  Экономиканы 
мемлекеттік реттеу / Государственное регулирование экономики 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Ресурстарды Мемлекеттік басқару / Государственное управление 
ресурсами,  Жобаларды басқару / Управление проектами 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Мемлекеттік тапсырыс / Государственный заказ/ State 
order     

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәнді игерудегі мақсат - мемлекеттік 
сатып алуларды басқару жүйесіне тұтас көзқарас беру / Целью освоения дисциплины является дать 
целостное представление о системе управления государственными закупками. 
Білуі тиіс/Должен знать:   мемлекеттік және муниципалдық қажеттіліктер үшін сатып алу саласындағы 
басқару қызметінің негізгі ерекшеліктері; қазіргі заманғы мемлекеттік сатып алу жүйесінің теориясы мен 
әдістемесін дамытудың негізгі бағыттары / основную специфику управленческой деятельности в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд; основные тенденции развития теории и 
методологии современной системы государственных закупок 

Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:   мемлекеттік сатып алу саласындағы басқару мәселелерін тиімді 
шешуге /эффективно решать управленческие проблемы в сфере государственных закупок 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:   мемлекеттік және муниципалдық қажеттіліктер үшін 
тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді, оның ішінде электрондық деректер базасымен, ресми веб-
сайттармен жұмыс жасау кезінде ақпараттық технологияларды білу /владения информационными 
технологиями при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд, в том числе работать с электронными базами данных, официальными сайтами 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   Мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқарудың әртүрлі 

салаларында басқару және қаржылық есептілік жүргізе білу /Способен вести управленческую и 
финансовую отчетности в различных сферах государственного и местного управления. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: пәнді игерудің мақсаты мемлекеттік 
және муниципалды сатып алулар мен келісімшарттарды басқару жүйесіне тұтас көзқарас беру болып 
табылады /  Целью освоения дисциплины является дать целостное представление о системе управления 
государственными и муниципальными закупками и контрактами. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Экономикалық теория / Экономическая теория,  Экономиканы 
мемлекеттік реттеу / Государственное регулирование экономики 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Ресурстарды Мемлекеттік басқару / Государственное управление 

ресурсами,  Жобаларды басқару / Управление проектами 

15 ТК/КВ 3 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:Ұйымдастыру теориясы және ұйымдастыру тәртібі / 
Теория организации и организационное поведение / Organizational theory and behavior 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  пәнді игерудің мақсаты болашақ түлекке 
заңдар, ұйымдық жүйелер жұмысының принциптері мен тетіктері саласындағы теориялық және 
қолданбалы кәсіптік білім мен дағдыларды алу, адамның, топтың, ұйымның тұтас алғанда мінез-құлық 
заңдылықтары туралы жүйелік білімді қалыптастыру және осы негізде жеке және бірлескен басқару 

дағдыларын қалыптастыру болып табылады. белгілі бір ұйымдық құрылымдардағы қызмет /  Целью 
освоения дисциплины  является получение будущим выпускником теоретических и прикладных 
профессиональных знаний и умений в области законов, принципов и механизмов функционирования 
организационных систем, формирование системных знаний о закономерностях поведения человека, 
группы, организации в целом и на этой основе формирование умений и навыков управления 
индивидуальной и совместной деятельностью в рамках определенных организационных структур  
Білуі тиіс/Должен знать:  ұйымның даму принциптері мен жұмыс істеу заңдылықтары; ұйымдастыру 
құрылымдарының түрлері, олардың негізгі параметрлері және оларды жобалау принциптері / принципы 

развития и закономерности функционирования организации; типы организационных структур, их 



 

 

основные параметры и принципы их проектирования 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  ұйымның сыртқы және ішкі ортасын талдау, оның негізгі элементтерін 
анықтау және олардың ұйымға әсерін бағалау; ұйымдастыру жүйелерін құру және жұмыс істеу кезінде 
ұйым теориясының заңдары мен принциптерін қолдану/ анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; использовать 
законы и принципы теории организации при создании и функционировании организационных систем 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:   ұйымдастырушылық мінез-құлықтың жаңа үлгілерін 
әзірлеу және енгізу /разработки и реализации на практике новых моделей организационного поведения 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  ұйымдарды, бөлімдерді, қызметкерлердің топтарын 
(командаларын), жобалар мен желілерді басқару мүмкіндігі / способность управлять организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   Пән - болашақ түлектің заңдар, 

ұйымдық жүйелер жұмысының принциптері мен тетіктері саласындағы теориялық және қолданбалы 
кәсіптік білімі мен дағдыларын игеруі, тұтастай алғанда адамның, топтың, ұйымның мінез-құлық 
заңдылықтары туралы жүйелік білімді қалыптастыру және осы негізде жеке және бірлескен әрекеттерді 
басқару дағдыларын қалыптастыру. белгілі бір ұйымдастырушылық құрылымдар аясында, ұйымның 
тиімділігін жоғарылату үшін тиімділіктің жетіспеу себептерін анықтайды үнемі өзгеріп ортаға тұстарын 
/Дисциплина является получение будущим выпускником теоретических и прикладных 
профессиональных знаний и умений в области законов, принципов и механизмов функционирования 
организационных систем, формирование системных знаний о закономерностях поведения человека, 

группы, организации в целом и на этой основе формирование умений и навыков управления 
индивидуальной и совместной деятельностью в рамках определенных организационных структур, 
выявления причин недостаточной результативности организации для повыш ения эффективности ее 
функционирования в постоянно меняющейся внешней среде 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Мемлекеттік басқару теориясы / Теория государственного 
управления, Мемлекеттік басқару тарихы / История государственного управления 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика / Производственная практика 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Мемлекеттік қызмет / Государственная служба / Public 

service    
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәнді оқытудың мақсаты: студенттерге 
мемлекеттік басқарудың сипаты мен механизмі, оны жүзеге асырудың нысандары мен әдістері туралы 
жүйелі білім беру. Мақсаты: студенттерге Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметін 
ұйымдастыру және дамыту саласындағы арнайы білім беру/ Цель преподавания дисциплины: дать 
студентам систематизированные знания о сущности и механизме государственного управления, 
функциях формах и методах его реализации Задача: заключается   в   получение студентами     
специальных знаний в области организации и развития государственной службы РК 

Білуі тиіс/Должен знать:   мемлекеттік қызмет институтының нормативтік-құқықтық базасы және 
мемлекеттік қызметшінің құқықтық мәртебесі /нормативно-правовые основы института государственной 
службы и правового статуса государственного служащего; 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  мемлекеттік қызметшілердің құқықтық жауапкершілігі мәселелерін 
талдау/ анализировать вопросы юридической ответственности государственных служащих 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: ынталандыруды ұйымдастырудың әртүрлі формаларына 
негізделген мотивациялық жүйелерді құру дағдыларын игеру / прибрести навыки  построения систем 
мотивации, основанных на различных формах организации стимулирования. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   мемлекеттік қызмет мәселелерін реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің жүйесін басшылыққа алады /ориентируется в 
системе нормативно-правовых актов РК, регулирующих вопросы государственной службы 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пән әртүрлі елдердегі мемлекеттік 
органдардың қызметін зерттейді. Атап айтқанда, айырмашылықтар әскери қызметшілерге, құқық қорғау 
органдарына, жергілікті әкімшілік қызметкерлеріне, сондай-ақ сайланған саясаткерлерге қатысты / 
Дисциплина изучает деятельность государственных органов в различных странах. В частности, различия 
касаются принадлежности к государственным служащим военного, силового порядка, служащих 
местных администраций, а также выборных политиков.  

Пререквизиттер/Пререквизиты:  Мемлекеттік басқару теориясы / Теория государственного 
управления, Мемлекеттік басқару тарихы / История государственного управления 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практика / Производственная практика 

Жиынтығы
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Пән тізімі/  

Перечень дисциплин 

1 2 4 

1ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Мемлекеттік және жергілікті басқарудағы заманауи IT-



 

 

технологиялар / Современные IT -технологии в государственном и местном управлении / Modern IT -
technologies in state and local government 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: дамыту міндеттері мыналар болып 
табылады: мемлекеттік және жергілікті секторында  ақпараттық технологияларды дамыту ; 

экономикалық өмірінде мемлекеттік және қоғамдық институттардың рөлі туралы теориялық 
көзқарастарды ақпараттық технологиялар арқылы жетілдіру; қазіргі заманғы ақпараттарды цифрлық 
жүйеде түсінікті қалыптастыру. «Мемлекеттік және жергілікті басқарудағы IT технологиялар » пәнінің 
міндеттері мыналарды қамтиды:1. басқару, ақпараттық-талдау, жобалау және ғылыми-зерттеу, 
инновациялық ақпараттарды алу кеңістігін дамыту. 2.Мемлекеттік және жергілікті басқарудағы дұрыс 
ақпараттарды игеру арқылы мемлекеттік және / немесе жергілікті билік органдарының қызмет саласында 
заманауи технологияларды пайдалану. 3.мемлекеттік және жергілікті секторларының ұйымдастыру, 
сондай-ақ оны іске асыру түрлі деңгейлерде түрлі орталарда және экономикалық қызмет олардың 

реттеудің негізгі бағыттарын электронды форматта жүзеге асыруды игеру. 4.  зерттеу. факторлардың 
(сондықтан экономикалық заңдар, ғылыми көзқарастар, принциптер мен.), мемлекеттік немесе жергілікті 
үкіметтер және олардың экономикалық саясаттың экономикалық қызметін реттеу тиiмдiлiгiне әсер 
ететiн 5. зерттеу. нормативтік мемлекеттік және муниципалдық секторларда саласындағы шаралар, 
сондай-ақ ұйымдардың деңгейінде олардың әсерін бағалау, сондай-ақ мемлекеттік / жергілікті атқарушы 
органдардың органдарының технологиясы, қабылдау, ақтау, іске асыру және ынталандыру дамыту  
/Задачи изучения дисциплины «Современные IT технологии  в государственном и местном управлении» 
включают: 1.Развитие способностей к управленческой, информационно-аналитической, проектно-

исследовательской, инновационной и методической деятельности. 2.Развитие способностей находить 
наиболее приемлемые варианты решения как типовых, так и нестандартных задач управления, 
связанных с экономической деятельностью путем электронного обеспечения. 3.Развитие умения 
правильно определять цели решения различных проблем и обосновывать выбор соответствующих 
критериев целесообразности в деятельности  органов государственной и / или местной власти используя 
современные информационные технологии. 4.Изучение методов обеспечения качества применяемых 
государственными и / или местными органами власти регулирующих воздействий (мер) в условиях 
неопределенности и подвижности внешней и внутренней среды. 5.Изучение факторов (экономических 
законов, научных подходов, принципов и проч.), влияющих на эффективность регулирования 

экономической деятельности со стороны государства или местных органов власти и их экономическую 
политику.  
Білуі тиіс/Должен знать: Мемлекеттік және муниципалдық секторының институционалдық негізін; 
мемлекеттік және муниципалдық секторының экономиканың қалыптасу тарихын; Мемлекет жұмыс 
істеуі мен коммуналдық секторды негіздерін; түрлерін, ұсыныстары мен қоғамдық және әлеуметтік-
маңызды ақпараттарды заманауи технологялар арқылы игеру; мемлекеттік және муниципалдық 
секторында баға белгілеу негіздерін/ Институциональные основы государственного и муниципального 
сектора; историю формирования экономики государственного и муниципального сектора; основы 

функционирования государственного и муниципального сектора; виды, порядок формирования 
предложения и классификацию общественных и социально значимых благ; основы ценообразования в 
государственном и муниципальном секторе 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: білімді, өз тәжірибесінде пән зерттеуге «Мемлекеттік және жергілікті 
басқарудағы  IT технологиялар» электронды формата дұрыс пайдалануға; Мемлекет зерттеу және 
муниципалдық секторы үшін ғылыми-зерттеу құралдарының ақпараттық технологияларын пайдалануға/ 
использовать знания, полученные при изучении дисциплины « Современные IT технологии  в 
государственном и местном управлении» в своей практической деятельности; использовать 

разнообразный исследовательский инструментарий для изучения государственного и муниципального 
сектора экономики 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: Үкімет араласу экономикаға саласында өз білімдерін 
қолдану; орынсыз жағдайларда өз шығармашылық шешімдер қабылдауға./ применять полученные 
знания в области государственного вмешательства в экономику; самостоятельно принимать творческие 
решения в неадекватных ситуациях. 
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным:  ақпаратты жинақтау және жүйелеу, қоғамның 
әлеуметтік-экономикалық дамуы, мемлекеттік, мемлекеттік, жергілікті және коммерциялық ұйымдардың 

қызметі туралы ақпараттық және аналитикалық материалдар дайындау /способен обобщать и 
систематизировать информацию, готовить информационно-аналитические материалы по вопросам 
социально-экономического развития общества, функционирования органов власти, государственных, 
местных и коммерческих организаций 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пән жоғары сапалы нәтижелерді 
уақытында алуға, тәуекелдерді анықтауға және бюджетті басқаруға, мемлекеттік бағдарламаларды іске 
асырудың экономикалық, әлеуметтік, саяси жағдайлары мен салдарын (нәтижелерін) бағалауға 
бағытталған жобаларды басқарудың заманауи әдістерін оқиды /Дисциплина изучает современные 
методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков и управление бюджетом, способность оценивать экономические, социальные, 
политические условия и последствия (результаты) осуществления государственных программ 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Ақпараттық-комуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) / 
Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке)  
Постреквизиттер/ Постреквизиты: Мемлекеттік сатып алулар / Государственные закупки, 
Ресурстарды Мемлекеттік басқару / Государственное управление ресурсами   

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Электрондық үкімет / Электронное правительство / E-



 

 

government     
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәнді игерудің міндеттері: студенттерді 
мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың мәні мен оларды мемлекеттік органдарда қолдану мүмкіндіктері туралы тұтас 

көзқарас қалыптастыру; Интернет технологияларын қолдана отырып басқару дағдыларын дамыту/ 
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов целостного представления о 
сущности информационно-коммуникационных технологий и возможностях их применения в органах 
государственной власти в целях повышения эффективности государственного управления; выработка 
навыков управления с использованием интернет-технологий. 
Білуі тиіс/Должен знать: шетелде және Қазақстан Республикасында АКТ технологияларының 
қалыптасуы мен даму тарихын, коммуникация субъектілері арасындағы өзара әрекеттестік модельдерін, 
АКТ технологияларын, жағдайлық талдау әдістерін, «электрондық үкіметті» құру принциптері мен 

кезеңдерін қарастыру /историю становления и развития ИКТ-технологий за рубежом и в РК, рассмотреть 
модели взаимодействия между субъектами коммуникаций, приемы ситуационного анализа с 
применением ИКТ-технологий, архитектуру, принципы и этапы построения "Электронного 
правительства" 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  АКТ технологияларын қолдана отырып, мемлекеттік саясатты 
жетілдіруге және «Электрондық үкіметтің» құрамдас бөліктерін құруға қажетті ақпарат көздерін дербес 
таңдап алу, алған білімдерін нақты саяси процестерде, мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі 
басқару қызметінде қолдану 

 самостоятельно отбирать источники информации, необходимые для совершенствования 
государственной политики с использованием ИКТ-технологий и построения компонентов 
"Электронного правительства", применять освоенные знания в реальном политическом процессе, 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  маңызды қызметтің әртүрлі салаларында ақпараттық өзара 
әрекеттесуді басқару, коммуникациялық зерттеулер жүргізу, саяси процесте «электрондық үкіметтің» 
құралдары мен әдістерін қолдану, мемлекеттік органдардың қызметін бағалау және қоғамдық-саяси және 
экономикалық жағдайды талдау дағдылары/ навыками управления информационным взаимодействием в 
различных сферах предметной деятельности, проведения коммуникационных исследований, 

использования средств и методов "Электронного правительства" в политическом процессе, оценки 
деятельности органов государственной власти и анализа социально-политической и экономической 
ситуации 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  қоғаммен байланыс және жарнама саласында 
қолданылатын мәтіндер мен құжаттарды құрудың негізгі дағдыларына ие, әдеби редакциялау 
дағдыларына ие / обладает базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере 
связей с общественностью и рекламы, владеет навыками литературного редактирования 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән мемлекет пен қоғамдағы саяси 

процесті ұйымдастыру, саяси және жағдаяттық талдау, азаматтық қоғамның қалыптасуы, интернет-
технологияларды қолдану туралы білімге негізделген. Осы пәнді (модульді) игеру нәтижесінде алынған 
білім мен дағды АКТ технологияларын қолдана отырып, саяси процестерді талдау үшін қажет /Данная 
дисциплина опирается на знании организации политического процесса в государстве и обществе, 
политического и ситуационного анализа, формирования гражданского общества, использовании 
Интернет-технологий. В результате освоения данной дисциплины (модуля) полученные знания и навыки 
необходимы для анализа политических процессов с применением ИКТ-технологий. 
 Пререквизиттер/Пререквизиты:Ақпараттық-комуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) / 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке)  
Постреквизиттер/ Постреквизиты: Мемлекеттік сатып алулар / Государственные закупки, 
Ресурстарды Мемлекеттік басқару / Государственное управление ресурсами   

2 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Дағдарысқа қарсы менеджмент / Антикризисный 
менеджмент  / Crisis management 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Қазақстан Республикасында жинақталған 
осы саладағы шетелдік тәжірибенің тәжірибесі мен нәтижелеріне негізделген, күрделі экономикалық 
жағдайларда, нарықтық тұрақсыздық жағдайында кәсіпорынның дағдарысты басқару әдістері мен 

процедуралары туралы, сондай-ақ жалпы мәдени және кәсіптік құзыреттерді қалыптастыру туралы 
студенттерге экономикалық білімдер мен тәжірибелік дағдылар кешенін беру/ дать комплекс 
экономических знаний и практических навыков студентам о методах и процедурах антикризисного 
управления предприятием в сложных экономических условиях, в условиях рыночной нестабильности на 
основе, прежде всего, накопленного в РК опыта и результатов зарубежной практики в данной сфере, а 
также сформировать общекультурные и профессиональные компетенции 
Білуі тиіс/Должен знать: кәсіпорындардың, ұйымдардың және экономиканың әртүрлі секторларының 
объектілеріндегі бизнесті дамыту мен дамытудың заңдылықтары / закономерности функционирования и 

развития бизнеса на предприятиях, организациях и объектах различных сфер экономики.  
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  бизнестегі дағдарыстық жағдайларды және дағдарыстағы бизнес-
процестерді модельдеу / идентифицировать кризисные ситуации в бизнесе и моделировать бизнес-
процессы в условиях кризиса 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: бизнес-процестерді модельдеуде /в моделировании бизнес-
процессов 

Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным:  заманауи технологиялар мен персоналды басқару 
әдістеріне ие /владеет современными технологиями и методами управления персоналом  



 

 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пәнде дағдарысты басқарудың 
теориялық негіздері мен нормативтік негіздері зерттелген. Студент ұйымның дағдарыстық жағдайын 
диагностикалау әдістемесімен танысады /  В данной дисциплине изучаются теоретические основы и 
нормативно-законодательная база антикризисного управления. Студент знакомятся с методикой 

диагностики кризисного состояния организации 
Пререквизиттер/Пререквизиты:   Экономикалық теория / Экономическая теория, Макроэкономика, 
Менеджмент, Мемлекеттік басқару теориясы /  Теория государственного управления 
Постреквизиттер/ Постреквизиты:   Өндірістік практикасы/ Производственная  практика 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Қақтығыстарды басқару / Управление конфликтами / 
Conflict management 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: студенттерді оқытудың негізгі мақсаты - 

жанжал туралы ғылыми және практикалық білімдерін дене-психологиялық феномен және стресстік 
ретінде организмнің нақты емес реакциясы, олардың пайда болу факторлары, сындарлы шешімдер мен 
басқару технологиялары, тиімді алдын алу стратегиясы ретінде қалыптастыру /Основной целью 
обучения студентов является формирование у них научных и практических знаний о конфликте как 
социально-психологическом феномене и стрессе как неспецифической реакции организма, факторах их 
возникновения, технологиях конструктивного разрешения и управления, эффективных стратегиях 
профилактики 
Білуі тиіс/Должен знать: типология және жанжалдардың түрлері мен стресстік реакциялар, 
көріністердің себептері мен механизмдері /типологию и виды конфликтов и стрессовых реакций, 

причины возникновения и механизмы проявления 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: қақтығыстардың жетілуін болжайды, жанжал жағдайының 
айырмашылықтары мен мотивация аймақтарын ажыратады; қақтығыс кезінде жеке тұлғаның мінез-
құлқының стилін анықтайды және адам өмірінің әртүрлі саласында жанжалдың өзара әрекеттесуін 
психологиялық түзету жүргізеді /прогнозировать назревающий конфликт,дифференцировать зоны 
разногласий и мотивации конфликтных ситуаций; определять стиль поведения личности в конфликте и 
проводить психологическую коррекцию конфликтного взаимодействия в различных сферах 
жизнедеятельности личности 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: жанжалдағы адамның мінез-құлқының жеке стилін 
психологиялық түзету және диагностикалау /психологической коррекции и диагностики 
индивидуального стиля поведения личности в конфликте 
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным: қақтығыстарды болдырмау үшін тиімді шаралар 
қабылдауға қабілетт /способен принимать эффективные меры по предотвращению возникновения 
конфликта 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пәнде қақтығыстарды басқарудың 
негізгі теориялары мен тұжырымдамалары, ұйымдастырушылық мәдениеттің түрлері және оны 

қалыптастыру әдістері қарастырылған / В данной дисциплине рассмотрены основные теории и 
концепции управления конфликтами, типы организационной культуры и методы ее формирования 
Пререквизиттер/Пререквезиты: Экономикалық теория/ Экономическая теория, Макроэкономика, 
Менеджмент, Мемлекеттік басқару теориясы /  Теория государственного управления 
Постреквизиттер/ Постреквизиты:   Өндірістік практикасы/ Производственная  практика 

3 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР Экономика салаларындағы монополияға қарсы 
реттеу / Антимонопольное регулирование в отраслях экономики РК/ Antitrust regulation in the sectors of 
the economy of Kazakhstan 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:   Мақсаты: әлемдік экономиканың 
тәжірибесін, олардың Қазақстандағы ерекшеліктерін ескере отырып, табиғи монополиялардың 
экономикалық дамуының негізгі категориялары, тұжырымдамалары, заңдылықтары туралы, табиғи 
монополиялардың жай-күйі мен даму тенденциялары туралы жүйелі түсінік беру /Цель: дать системное 
представление об основных категориях, понятиях, закономерностях экономического развития 
естественных монополий, основополагающие знания о состоянии и тенденциях развития естественных 
монополий с учетом опыта мирового хозяйства, специфики их развития в Казахстане. 
Білуі тиіс/Должен знать:  жосықсыз бәсекелестік пен монополистік қызметтің жолын кесуді құқықтық 

реттеудің негіздері /основы правового регулирования пресечения недобросовестной конкуренции и 
монополистической деятельности 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  монополияға қарсы органның заңсыз әрекеттері туралы монополияға 
қарсы заңнаманың талаптарына және сотқа және монополияға қарсы органға монополияға қарсы 
заңнаманың бұзылуы туралы өтініштерге сәйкес шағымдар жасайды /составлять в соответствие с 
требованиями антимонопольного законодательства жалобы на незаконные акты антимонопольного 
органа и заявления в суд и антимонопольный орган о нарушении норм антимонопольного 
законодательства 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  нарықтық экономиканың негізгі мәселелерін дербес және 
сауатты шеше отырып, экономиканы жан-жақты түсініп, осы негізде ғылыми негізделген теориялық 
және практикалық тұжырымдар жасаңыз / иметь комплексное представление об экономике, 
самостоятельно и грамотно ориентироваться в основных проблемах рыночной экономики и делать на 
основе этого научно-обоснованные теоретические и практические выводы 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау мүмкіндігі 
/Способность принимать оптимальные управленческие решения 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пән экономикадағы монополияға 

қарсы реттеу проблемалары туралы білім береді - экономикалық саясаттың негізгі категориялары, 



 

 

заңдылықтары, әсіресе олардың көріністері, әр түрлі мектептердің көзқарастары мен мүдделері, сонымен 
қатар тетіктегі құбылыстар, процестер мен экономикалық қатынастарды түсінуге негізделген 
экономикалық ойлауды қалыптастыратын табиғи монополиялар. табиғи монополиялардың тиімді 
пайдаланылуын қамтамасыз ету / Дисциплина дает знания о проблемах антимонопольного 

регулирования в экономике - основные категории, законы экономической политики, особенности их 
проявления, действия, взгляды и интересы различных школ, а также естественные монополии, 
формирующие экономическое мышление на основе понимания явлений, процессов и экономических 
отношений в механизме. обеспечения эффективной эксплуатации естественных монополий. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Экономикалық саясат / Экономическая политика, Мемлекеттік 
басқару теориясы /  Теория государственного управления 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практикасы/ Производственная  практика 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:  Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы / 
Инвестиционная стратегия государства / Investment strategy of the state    
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Курстың мақсаты: студенттерді қазіргі 
заманғы бизнес жағдайындағы инвестициялық стратегиялар мен инвестициялық процестер туралы тұтас 
білім жүйесі қалыптастыру; негізгі ұғымдардың өзара байланысын және ішкі логикасын ашу. 
Курстың міндеттері: инвестициялық процесті басқаруда теориялық білім мен практикалық дағдылар алу; 
аймақтық деңгейде де, кәсіпорын деңгейінде де инвестициялық стратегиялардың экономикалық 
орындылығы мәселелерін зерттеу / Цель курса: сформировать у студентов целостной системы знаний 
об инвестиционной стратегии и инвестиционных процессах в современных условиях хозяйствования; 

раскрыть взаимосвязь и внутреннюю логику основных понятий. Задачи курса: получение 
теоретических знаний и практических навыков по управлению инвестиционным процессом; 
исследование проблем экономического обоснования инвестиционной стратегии, как на уровне региона, 
так и на уровне предприятия 
Білуі тиіс/Должен знать:  инвестициялық жоспарлар мен есептеулерді құруға, сондай-ақ 
инвестицияларды пайдалануды қаржылық бақылауды ұйымдастыруға қажетті барлық қаржылық 
көрсеткіштерді есептеу әдістемесі мен әдістері / методику и технические приемы расчетов всех 
финансовых показателей, необходимых для составления инвестиционных планов и расчетов, а также для 

организации финансового контроля за использованием инвестиций 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  стратегиялық инвестициялық талдау нәтижелерін кәсіпорындардың 
шығындары мен кірістерін қалыптастыру, кәсіпорындар капиталын қалыптастыру және пайдалану 
бағыттары саласындағы қаржылық шешімдерді әзірлеу мен қабылдау кезінде жедел қолданыңыз 
/оперативно использовать результаты стратегического инвестиционного анализа при разработке и 
принятии финансовых решений в области формирования расходов и доходов предприятий, 
формирования и направлений использования капитала предприятий. 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  инвестициялық және инновациялық менеджмент 

саласындағы аналитикалық және зерттеу қызметі үшін қажетті білім мен дағдыларды игеру /  получить 
знания и навыки, необходимые для аналитической и исследовательской деятельности в области 
управления инвестициями и инновациями. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:мемлекеттік органның жұмысын жоспарлау мен 
ұйымдастыра білу, стратегияға, мақсаттар мен міндеттерге, мемлекеттік органның ішкі және сыртқы 
жағдайларына сәйкес ұйымдық құрылымды құру, функцияларды, өкілеттіктер мен жауапкершілікті 
орындаушылар арасында бөлу қабілеті / способность планировать и организовывать работу органа 
публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение 
функций, полномочий и ответственности между исполнителями 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пән мемлекеттік инвестициялық 
саясатты қалыптастыру стратегиясы мен тактикасы, оның экономикалық негізі, ресурстарды оңтайлы 
пайдаланудың принциптері мен негізгі жолдары, тікелей инвестицияларды муниципалды қолдау 
мәселелері, сондай-ақ шетелдік инвестицияларды тарту нысандары мен негізгі бағыттары мәселелерін 
қарастырады/ В дисциплине изучаются вопросы стратегии и тактики формирования инвестиционной 
политики государства, ее экономическая основа, принципы и основные пути оптимального 
использования ресурсов, вопросы муниципальной поддержки прямых инвестиций, а также формы и 

основные направления привлечения иностранных инвестиций. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Экономикалық саясат / Экономическая политика, Мемлекеттік 
басқару теориясы /  Теория государственного управления 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практикасы/ Производственная  практика 

4 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:Әлеуметтік-экономикалық болжам / Социально-
экономическое прогнозирование / Socio-economic forecasting 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Мақсатқа сәйкес курстың негізгі мақсаты 

студенттерге әлемдік тауар нарықтарының даму тенденцияларын және Қазақстанның экономикалық 
дамуындағы әр түрлі процестерді, оның ішінде сыртқы сауданы дамыту процесін болжау дағдыларын 
қалыптастыру/ В соответствии с назначением основной целью курса является приобретение студентами 
навыков прогнозирования тенденций развития мировых товарных рынков и различных процессов в 
экономическом развитии РК, включая процесс развития внешней торговли. 
Білуі тиіс/Должен знать: статистикалық ақпарат көздері туралы; әртүрлі өлшем бірліктерінде 
көрсетілген индикаторлардың динамикалық қатарларын құру (топтау) ережелері туралы / об источниках 
статистической информации; о правилах выстраивания (группировки) динамических рядов 

показателей, выраженных в различных единицах измерения. 



 

 

Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: ақпаратты өңдеп, оны талдау үшін ыңғайлы қалыпқа келтіріңіз; ұлттық 
экономиканың даму тенденциясының алгоритмін анықтау /обрабатывать информацию и приводить ее к 
виду, удобному для анализа; выявлять алгоритм эволюции тенденций в развитии народного хозяйства 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  әртүрлі әлеуметтік-экономикалық жүйелерге арналған 

жобаларды іске асыру/ реализаци проекттов для различных социально-экономических систем. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  өзін-өзі дамытуға, өз шеберлігі мен шеберлігін 
жетілдіруге ұмтылу /стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Экономикалық және әлеуметтік 
болжамдарды жасау процестері экономикалық және әлеуметтік құбылыстарды көрсетудің ғылыми 
аспектілеріне негізделген және барлық әдістер жиынтығын қолдана отырып зерттеледі / Изучаются 
процессы разработки экономических и социальных прогнозов, основаны на научных аспектах 
представления экономических и социальных явлений и использования всей совокупности методов 

Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономиканы мемлекеттік реттеу/Государственное регулирование 
экономики 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практикасы/ Производственная  практика 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әлеуметтік-экономикалық дамуды басқару / 
Управление социально-экономическим развитием / Management of social and economic development     

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  
Білуі тиіс/Должен знать: аймақтық экономика, басқару, болжау және әлеуметтік-экономикалық дамуды 
жоспарлаудың негізгі ұғымдары мен терминдері/ фундаментальные понятия и термины региональной 

экономики, управления, прогнозирования и планирования социально-экономического развития 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: аймақтың әлеуметтік-экономикалық өмірін жан-жақты зерттейді және 
зерттеу нәтижелерін қорытындылар мен бағалауларды жинақтау үшін пайдаланады/ комплексно 
исследовать социально-экономическую жизнь региона и использовать результаты исследования для 
обобщающих выводов и оценок 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын стратегиялық 
жоспарлау үшін құралдарды пайдалану/ использования инструментария стратегирования социально-
экономического развития региона 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: кәсіби қызметтің басымдықтарын айқындауға, басқару 
шешімдерін әзірлеуге және тиімді жүзеге асыруға қабілетті, оның ішінде белгісіздік пен қауіп-қатер 
жағдайында, басқарушылық шешімді іске асыруда тиісті құралдар мен технологияларды қолдана алады/ 
умеет определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 
управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 
инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Пән әлеуметтік-экономикалық 
дамудың басқару процестерін және аймақтық қауіпсіздікті зерттейді/  Дисциплина изучает процессы 

управления социально-экономическим развитием и безопасностью регионов. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Экономиканы мемлекеттік реттеу/Государственное регулирование 
экономики 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практикасы/ Производственная  практика 

5 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Мемлекеттік корпоративтік сектор / Государственный 
корпоративный сектор / Public corporate sector 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Пәннің мақсаты - бәсекелі ортадағы 
кәсіби қызметтегі болашақ кәсіби дағдыларды қалыптастыру және корпоративті басқару принциптерін 

тарату. Пәннің міндеттері: корпоративтік басқару саласындағы теориялық білім беру; корпоративтік 
басқару теориясы мен тәжірибесінің жетістіктерін көрсету/ Цель дисциплины – формирование у 
будущего специалиста навыков к профессиональной деятельности в условиях конкурентной среды и 
распространения принципов корпоративного управления. Задачи дисциплины: дать теоретические 
знания в области корпоративного управления; показать достижения теории и практики корпоративного 
управления 

Білуі тиіс/Должен знать:  корпоративтік басқарудың мәні, принциптері мен функциялары; 
корпоративтік басқару жүйесін ұйымдастырудың ерекшелігі; компаниялардың тиімді жұмысын 

ұйымдастырудағы және меншік иелерінің құқықтарын қорғаудағы корпоративтік басқарудың рөлі/ 
сущность, принципы и функции корпоративного управления; специфику организации системы 
корпоративного управления; роль корпоративного управления в организации эффективной деятельности 
компаний и в защите прав собственников 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  нарықтық бәсекелестік орта жағдайын және корпорациялардың сыртқы 
өсу мүмкіндігін бағалау/ оценивать состояние рыночной конкурентной среды и возможности внешнего 
роста корпораций 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  кәсіби дағдыларды жүзеге асыруда корпоративтік басқару 

саласындағы білімді пайдалану/ использования знания в области корпоративного управления в 
реализации профессиональных навыков. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   Корпоративтік стратегияны, ұйымдастырушылық даму 
және өзгерту бағдарламасын әзірлеу және оның орындалуын қамтамасыз ету мүмкіндігі /Способность 
разрабатывать корпоративную стратегию, программу организационного развития и изменений и 
обеспечивать ее реализацию 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән корпоративтік басқарудың 
мәні, қағидаттары мен функцияларын зерттейді; корпоративтік басқару жүйесін ұйымдастырудың 

ерекшелігі/ Данная дисциплина изучает сущность, принципы и функции корпоративного 



 

 

управления; специфику организации системы корпоративного управления 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Мемлекеттік басқару теориясы / Теория государственного 
управления, Персоналды басқару / Управление персоналом 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практикасы/ Производственная  практика 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Корпоративтік басқару / Корпоративное управление / 
Corporate governance 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Мақсаты: корпоративтік басқару 
тетіктерін зерттеу; бизнестің корпоративтік нысанын басқаруды жетілдірудің модельдері мен әдістерін 
ұсыну. Мақсаты: студенттерді оқыту барысында корпоративтік басқарудың мәні мен негізгі қағидаларын 
білуге, акционерлердің құқығын қорғау мәселелерінде нормативтік-құқықтық базаны білуге, компанияда 
корпоративтік мәдениетті енгізу туралы білім алуға болады/ Цель: исследовать механизмы 

корпоративного управления; предлагать модели и методы совершенствования управления 
корпоративной формой бизнеса. Задача: в процессе обучения студентам представляется возможным 
усвоить сущность и основные принципы корпоративного управления, применить знания нормативной 
правовой базы в вопросах по защите прав акционеров, овладеть знаниями по внедрению корпоративной 
культуры в компании. 
Білуі тиіс/Должен знать: әлеуметтік-экономикалық сипаты, корпоративтік басқарудың принциптері мен 
міндеттері; корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік модельдері мен негізгі бағыттары; шетелде және 
Қазақстан Республикасында корпоративті басқару модельдерінің ерекшеліктері /социально-
экономическую сущность, принципы и задачи корпоративного управления; модели и основные 

направления корпоративной социальной ответственности; специфику моделей корпоративного 
управления за рубежом и в РК 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:   корпоративтік басқару тетіктерін зерттеу; корпоративтік бизнесті 
басқаруды жетілдіру модельдері мен әдістерін ұсыну /исследовать механизмы корпоративного 
управления; предлагать модели и методы совершенствования управления корпоративной формой 
бизнеса 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  корпоративтік меншікті зерттеу құралдарың 
/инструментами исследования структурой собственности корпорации 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Корпоративтік стратегияны, ұйымдастырушылық даму 
және өзгерту бағдарламасын әзірлеу және оның орындалуын қамтамасыз ету мүмкіндігі/ Способность 
разрабатывать корпоративную стратегию, программу организационного развития и изменений и 
обеспечивать ее реализацию 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бәсекелестік ортадағы кәсіби қызмет 
және корпоративтік басқару қағидаттарын тарату. Пәнді оқып-үйренудің негізгі міндеті: корпоративті 
басқарудың терминологиясын және қазіргі заманғы корпоративтік басқару жүйесін зерттеу/  
Профессиональная деятельность в условиях конкурентной среды и распространения принципов 

корпоративного управления. Основная задача изучения дисциплины: изучение терминологии 
корпоративного управления и современной системы корпоративного управления. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Мемлекеттік басқару теориясы / Теория государственного 
управления, Персоналды басқару / Управление персоналом 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практикасы/ Производственная  практика 

6 ТК/КВ 6 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Жобаларды басқару / Управление проектами  / Project 
management 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Пәнді меңгерудің міндеттері жобаларды 

басқару процестерін зерттеу, жобаларды жоспарлау, іске асыру және бақылаудың заманауи құралдары 
мен әдістерін қолдану дағдыларын дамыту болып табылады / Целями освоения дисциплины являются 
изучение процессов управления проектами, развитие навыков по использованию современных 
инструментов и методов планирования, исполнения и мониторинга проектов. 
Білуі тиіс/Должен знать:   жобаға (бағдарламаға) мақсат қою әдістері, берілген критерийлер, міндеттер, 
шектеулер бойынша міндеттер; басымдылығы /методы постановки целей проекта (программы), его задач 
при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях; определение приоритетов 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:   эффективно применять методы управления проектами, в том числе с ис 

пользованием современного программного обеспечения /эффективно применять методы управления 
проектами, в том числе с ис пользованием современного программного обеспечения  
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: Жобаны басқару саласындағы жоспарлау және бақылау 
/планирования и контроля в сфере управления проектам 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   Жобаның (бағдарламаның) мақсаттарын қоюға, оның 
берілген өлшемдерге, міндеттерге, функцияларға, шектеулерге, олардың өзара байланыстарының 
құрылымын құру, кәсіби-құқықтық және моральдық аспектілерін ескере отырып мәселелерді шешудің 
басымдықтарын айқындауға қатысу мүмкіндігі белсенділігі /Способность участвовать в постановке 

целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целе вых функциях, ограниче ниях, 
разработке структу ры их взаимосвязей, опре делении приоритетов ре шения задач с учетом пра вовых и 
нравственных аспектов профессиональ ной деятельности 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Курсты оқып жатқанда студенттер 
жобаны басқару әдістемесі мен жүйесі, жобаны басқарудың негізгі қағидалары, жобалық 
коммуникацияны дамыту, жобалық топтармен жұмыс және жобалық тәуекелдерді басқару туралы жан-
жақты түсінік қалыптастырады/  Во время изучения курса у студентов формируется комплексное 
представление о методологии и системе управления проектами, о базовых принципах управления 

проектами, разработке проектных коммуникаций, работе над проектными командами, управлении 



 

 

рисками проекта. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Менеджмент/ Менеджмент,  Экономиканы мемлекеттік реттеу / 
Государственное регулирование экономики 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практикасы/ Производственная  практика 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Жобалық менеджмент / Проектный менеджмент / 
Project management 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:   Пәнді оқып-үйренудің мақсаты - 
ұйымның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге, өзгерістердің сипаты, олардың үй-жайлары, 
ұйымның дамуы үшін маңызы, өзгеру процесін басқарудың әдістері мен технологиялары туралы жүйелі 
идея алуға, ұйымның стратегиялық мақсаттарына жетуге бағытталған тиімді жобаларды іріктеуді және 
іске асыруды оңтайландыруға қажетті білім қалыптастыру; дамыған стратегиялық және жедел 

экономикалық ойлау қабілеті бар, қоғамның экономикалық қозғалысы мен әртүрлі тарихи дәуірлердегі 
әртүрлі халықтардың экономикалық қызметі туралы білетін мамандар даярлау; ұйымды басқару 
саласындағы білім, білік дағдыларын қалыптастыру /Целью изучения дисциплины является 
формирование знаний, необходимых для оптимизации выбора и реализации эффективных проектов, 
направленных на достижение стратегических задач организации, получение систематизированного 
представления о сущности изменений, их предпосылках, значении для развития организации, методах и 
технологиях управления процессом перемен; подготовка специалистов с развитым стратегическим и 
оперативным экономическим мышлением, владеющих знаниями об экономическом движении общества 
и хозяйственной деятельности различных народов в разные исторические эпохи; формирование знаний, 

умений и навыков в области менеджмента организации. 
Білуі тиіс/Должен знать: жобаларды басқарудың заманауи әдістері; жобалардың анықтамалары мен 
тұжырымдамалары, жобалар портфолиосы және басқару объектілері ретіндегі олардың мазмұны 
/современные методологии управления проектом;  определения и понятия проектов, программ, 
портфелей проектов и их контекста, как объектов управления 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:   жобаның мақсаттарын, тақырыбын және құрылымын анықтайды; 
жобаның ұйымдастырушылық және технологиялық моделін жасау/ определять цели, предметную 
область и структуры проекта; составлять организационно-технологическую модель проекта 

Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  жобаның орындалу барысын оның негізгі параметрлері 
бойынша бақылау және реттеу /осуществления контроля и регулирования хода выполнения проекта по 
его основным параметрам 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Жобаны басқарудың негізгі міндеттерін шешу үшін 
бағдарламалық қамтамасыздандыруды қолданады/ Использует программные средства для решения 
основных задач управления проектом 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   Осы оқу пәнінің мазмұнында 
«Жобаларды басқару» басқару қызметінің нақты түрі ретінде қарастырылады. Жобалық басқарудың 

теориялық негіздері, жобалық қызметті ұйымдастыру, жобалық қызметтің жекелеген бағыттарын 
басқару мәселелері ашылады /В содержании данной учебной дисциплины «Проектный менеджмент» 
рассматривается как специфический вид управленческой деятельности. Раскрыты теоретические основы 
проектного управления, организация проектной деятельности, вопросы управления отдельными сферами 
проектной деятельности.  
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Менеджмент/ Менеджмент,  Экономиканы мемлекеттік реттеу / 
Государственное регулирование экономики 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік практикасы/ Производственная  практика 

7 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Ресурстарды Мемлекеттік басқару / Государственное 
управление ресурсами / Public resource management 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: осы пәннің мақсаты - студенттерді 
қазақстандық және шетелдік ғалымдармен ұйымның қызметіндегі ресурстарды басқару орны туралы 
түсініктер мен тәсілдерді таныстыру / целью данной дисциплины является также ознакомление 
студентов с выдвинутыми казахстанскими и зарубежными учеными концепциями и подходами, 
касающимися места управления ресурсами в деятельности организации  
Білуі тиіс/Должен знать: өндірістік ортаға (өнімдерге әсер ететін физикалық факторлар және өнімдерді 

өндіру процесінде персоналға әсер ететін психологиялық факторлар)/ производственную среду 
(физические факторы, влияющие на продукцию, и психологические факторы, влияющие на персонал в 
процессе изготовления продукции) 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь:  мақсаттарына жету, жеке қажеттіліктерді, сонымен қатар сыртқы 
мүдделі тараптардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін кәсіпорын ресурстарын пайдаланыңыз 
/ мақсаттарына жету, өз қажеттіліктерін, сондай-ақ сыртқы мүдделі тараптардың қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін кәсіпорын ресурстарын пайдалану/  использовать ресурсы предприятия для 
достижения своих целей, удовлетворения собственных потребностей, а также потребностей внешних 

заинтересованных сторон 
/ использовать ресурсы предприятия для достижения своих целей, удовлетворения собственных 
потребностей, а также потребностей внешних заинтересованных сторон. 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки:  қаржы ресурстары мен табиғи ресурстарды тиімді басқару 
/ эффективного  управлять финансовыми ресурсами и природные ресурсы 
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным: сыртқы ұйымдардың (ұйымның басқа бөлімшелерінің) 
өкілдерімен бірлесе отырып, ұйымды (ұйымды бөлу) / способен представлять свою организацию 
(подразделение организации) во взаимодействии с представителями внешних организаций (других 

подразделений организации) 



 

 

  
 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: пән басқару саласындағы теориялық 
және әдістемелік әзірлемелердің заманауи бағыттарын зерттейді; ресурстарды басқарудың заманауи 
әдістері мен тәсілдері /Дисциплина изучает современные направления теоретико-методологических 
разработок в области управления; современные методы и подходы в управлении ресурсами  

Пререквизиттер/Пререквизиты:  Экономикалық теория / Экономическая теория, Макроэкономика, 
Менеджмент, Мемлекеттік басқару теориясы /  Теория государственного управления 
Постреквизиттер/ Постреквизиты:   Өндірістік практикасы/ Производственная  практика 

2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Кәсіпорын ресурстарын басқару / Управление 
ресурсами предприятия / Enterprise resource management              
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  студенттерді өз білімдерін практикада 
қолдануға, жоғары және жалпы ғылыми және кәсіби дайындықты қамтамасыз етуге, сондай-ақ өз 

бетінше шығармашылық жұмысқа дайындыққа дайындайды /подготовить студентов к умению 
применять полученные знания на практике, обеспечивающие высокую и общенаучную и 
профессиональную подготовку, и готовность к самостоятельной творческой работе 
Білуі тиіс/Должен знать: микро деңгейде қазіргі заманғы экономиканың жұмыс істеу заңдылықтары, 
кәсіпорын ресурстарын басқарудың қазіргі заманғы теориясы, өндірісті басқарудың практикалық 
әдістері /закономерности функционирования современной экономики на микроуровне, современную 
теорию управления ресурсами предприятия, практические методы управления производством 
Біліктілігі болуы тиыс/Уметь: ресурстарды пайдаланудың тиімділігіне әсер ететін факторларды 
анықтау және талдау/ выявлять и анализировать факторы, влияющие на эффективность использования 

ресурсов предприятия 
Дағдыларды  меңгеру тиіс/Иметь навыки: кәсіпорын ресурстарын басқарудың тиімділігін бағалаудың 
озық әдістері /передовыми методами анализа оценки эффективности управления ресурсами предприятия 
Құзыретті болуы тиіс /Быть компетентным: ресурстарды тиімді басқару рәсімдерін және әдістерін 
әзірлеуге және қажетті экономикалық есептерді орындауға дайын болу / готовностью к разработке 
процедур и методов эффективного управления ресурсами и способность выполнять необходимые 
экономические расчеты 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пән студенттерде жан-жақты, жүйелі, 

терең білімді қалыптастырады, қазіргі экономикалық жағдайда ұйымдардың қызметімен байланысты 
негізгі заңдылықтар мен мәселелерді зерттейді. Бұл пәннің мақсаты студенттерді отандық және шетелдік 
ғалымдардың ұйымның қызметіндегі ресурстарды басқарудың орны туралы тұжырымдамалары мен 
тәсілдерімен таныстыру /Дисциплина формирует  у студентов комплексный, систематизированный, 
углубленных знаний, изучение основных закономерностей и проблем, связанных с деятельностью 
организаций в современных условиях экономики. Целью данной дисциплины является также 
ознакомление студентов с выдвинутыми отечественными и зарубежными учеными концепциями и 
подходами, касающимися места управления ресурсами в деятельности организации.    

Пререквизиттер/Пререквизиты Экономикалық теория / Экономическая теория, Макроэкономика, 
Менеджмент, Мемлекеттік басқару теориясы /  Теория государственного управления 
Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Өндірістік практикасы/ Производственная  практика 

Жиынтығы 
\  Итого 

36  

Барлығы/ 

Всего 

103  


