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Уважаемый магистрант!

Вашему вниманию предлагается Каталог элективных дисциплин по образовательной программе «7М04103 
Менеджмент (профильное)» , представляющий собой систематизированный перечень элективных дисциплин. Каталог 
элективных дисциплин, предлагаемый кафедрой экономических дисциплин, позволит Вам самостоятельно сформировать 
индивидуальную траекторию обучения.

При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины образовательной программы делятся на 2 цикла: 
цикл базовых дисциплин и цикл профилирующих дисциплин. В соответствии с Государственным общеобязательным 
стандартом высшего образования (приказ Министра образования и науки от 31.10.2018 года № 604) в цикл базовых 
дисциплин и цикл профилирующих дисциплин представлен двумя видами дисциплин - вузовский компонент и компонент 
по выбору. В цикле базовых дисциплин Вы должны освоить 10 академических кредитов, из них 6 академических кредитов 
вузовского компонента и 4 академических кредита компонента по выбору; в цикле профилирующих дисциплин - 25 
академических кредитов, из них: вузовский компонент - 12 кредитов, компонент по выбору - 13 академических кредита. 
Из каждой группы элективных дисциплин Вы выбираете одну учебную дисциплину. При выборе элективных дисциплин 
Вам окажет помощь куратор-эдвайзер.

Құрметті магистрант!
Сіздердің назарларыңызға «7М04103 Менеджмент(бейінді)» білім беру бағдарламасы бойынша элективті пәндер 

каталогы ұсынылады, ол элективті (таңдау) пәндердің жүйелендірілген тізбесі болып табылады. Экономикалық пәндер 
кафедрасы ұсынған элективті (таңдау) пәндер каталогы оқытудың жеке траекториясын өз бетінше калыптастыруға 
мүмкіндік береді.

Кредиттік оқыту технологиясы кезінде білім беру бағдарламасының барлық оқу пәндері 2 циклге бөлінеді: базалық 
пәндер циклы және бейіндік пәндер циклы. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес 
(Білім және ғылым министрінің 31.10.2018 жылғы № 604 бұйрығымен бекітілген) базалық пәндер циклы және бейіндік 
пәндер циклі пәндердің екі түрінен тұрады, сондай-ақ; жоғары оқу орны компонентінен және таңдау компонентінен. 
Базалық пәндер циклінде сіз 10 академиялық кредитті, оның ішінде 6 академиялық кредитті жоғары оқу орны 
компонентінің академиялық кредитін және таңдау компонентінің 4 академиялық кредитін меңгеруіңіз тиіс; бейіндік 
пәндер циклінде - 25 академиялық кредит, оның ішінде: жоғары оқу орны компоненті - 12 кредит, сонымен қатар таңдау 
компонентінің 13 академиялық кредиттерді игеруге тиіссіз. Элективті пәндердің әр тобынан сіз бір оқу пәнін таңдайсыз. 
Элективті пәндерді таңдағанда сізге куратор-эдвайзер көмектеседі.
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Пәннің сипаттамасы/ Описание 
дисциплины

Оқытудын нәтижесі/ Результаты 
обучения

Базалық пәндер циклы/Цикл базовых дисциплин-4 кредит/кредита
1 KOBE 

5205
Кіші және орта 
бизнес 
экономикасы /

4 1 1 Менеджмент,
Баскару 
психологиясы

Инновацияларды 
басқару, Салык
менеджменту 
Тәуекелдерді 
басқару

Тәртіп шағын және орта бизнестің 
қазіргі экономикадағы рөлін ашады; өз 
ісін ұйымдастыру; үйді жоспарлау; 
шағын және орта кәсіпкерліктің 
қызметін каржыландыру;
кәсіпорындарда жоспарлау және 
бақылау, инновацияларды енгізу және 
кәсіпорындарда бәсекелік
артықшылықтарды дамыту.

Білуі тиіс:
- Шағын және орта бизнесті
баскарудағы шешім қабылдау 
процесінің негізгі теориялық
ережелері мен тұжырымдамалары;
-әр түрлі мөлшердегі фирмалардың 
тиімділігін өлшеуге негізгі тәсілдер;
- шағын және орта бизнесті құруға
және құруға дайындық логикасы; 
-кәсіпкерлік қызметті
жоспарлаудың негізгі әдістері;
- ақпаратты жинаудың, талдаудың 
және түсіндірудің негізгі тетіктері 
(кәсіпорынның сырткы және ішкі 
ортасынан);

нақты бизнес-идеяны
қаржыландыру мен инвестицияны 
тарту тәсілдері.
Біліктілігі:
- ең тиімді құқықтық нысаны бар 
шағын және орта кәсіпкерлікті қүру; 
-бизнес-идеяны дамыту, бизнес- 
жоспарды бизнес-жоспар түрінде 
ұсыну;
- кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру 
үшін қажетті қаржыландыруды 
анықтау әдістемесін қолдану;
-шағын және орта кәсіпкерліктің 
қаржылык көрсеткіштерін бағалау 
әдістемесі.
Дағдылары:



EMSB
5205

Экономика малого 
и среднего бизнеса

Менеджмент
Психология 
управления

Управление 
инновациями, 
Налоговый 
менеджмент, 
Управление 
рисками

Дисциплина раскрывает роль малого и 
среднего бизнеса в современной 
экономике; организацию собственного 
дела; внутрифирменное планирование; 
финансирование деятельности малых 
и средних предприятий; планирование 
и контроль на предприятиях,
внедрение инноваций и развитие 
конкурентных преимуществ на
предприятиях.

бизнесті дамыту үшін каржылык 
ресурстарды пайдалану тиімділігін 
бағалау дағдылары;
ұйымдастырушылық максат кою 
және мақсаттар бойынша баскару 
дағдылары.
Знать:

основные теоретические
положения и концепции процессов 
принятия решений в управлении 
малым и средним бизнесом;
-основные подходы к измерению 
эффективности фирм разного
размера;
- логику подготовки к созданию и 
создание малого и среднего бизнеса;
- основные методы планирования 
предпринимательской 
деятельности;

основные механизмы сбора, 
анализа и интерпретации
информации (из внешней и 
внутренней среды предприятия);

способы привлечения
финансирования и инвестирования 
под определенную бизнес идею. 
Уметь:
- создавать малое и среднее
предприятие с наиболее
эффективной организационно
правовой формой;

разрабатывать бизнес-идею,
представлять бизнес-идею в виде 
бизнес-плана;

использовать методику
определения финансирования
необходимого для
предпринимательской 
деятельности;
- методику оценки финансовых
показателей результативности



предприятий малого и среднего 
бизнеса.
Владеть:
- навыками оценки эффективности 
использования финансовых средств 
на развитие бизнеса; - навыками 
организационного целеполагания и 
управления по целям.

KE
5205

Корпорация 
экономикасы /

4 1 1 Менеджмент,
Басқару 
психологиясы

Инновацияларды 
басқару, Салық
менеджменту 
Тәуекелдерді 
басқару

Курста корпорациялар экономикасына 
қазіргі заманғы көзқарас ұсынылған 
(ресурстардың тапшылығы, салық- 
бюджет саясатының тұраксыздығы 
және т.б.)

Білуі тиіс:
-ғылым ретінде корпорациялар 
экономикасының пәні,
дүниетанымы және әдіснамалык 
ерекшелігі;
-корпорациялардың экономикасын 
зерттеудің ғылыми әдістері;
-корпоративті экономика
саласындағы шешімдер
қабылдаудың компьютерлік
технологиялары;
-күрделі жүйелер ретінде
корпорациялардың касиеттері және 
жүйелік зерттеудің негізі
Біліктілігі:
- корпорациялардағы 
экономикалық шешімдердің 
тиімділігінің өлшемдерін 
калыптастыру;
- корпорациялардың экономикалық 
мәселелерін шешудегі шектеулерді 
тұжырымдау;
- корпорацияларда жүзеге 
асырьиіған экономикалык 
шешімдердің жүйелік салдарын 
бағалау;
Дағдылары:
- корпоративтік экономика 
мәселелерін талдау әдістері;
- корпоративті экономика 
саласындағы шешімді 
оңтайландыру әдістері;



ЕК 
5205

Экономика 
корпораций Менеджмент

Психология 
управления

Управление 
инновациями, 
Налоговый 
менеджмент, 
Управление 
рисками,

Курс представляет современное 
представление по экономике 
корпораций (дефицитность ресурсов, 
нестабильность фискальной политики 
и др.)

- корпоративті экономика 
мәселелері бойынша қолданбалы 
пакеттермен жұмыс жасау 
технологиясы

Знать:
- Предметную, мировоззренческую 
и методологическую специфику 
экономики корпораций как науки;
- Научные методы исследования 
экономики корпораций;
-Компьютерные технологии 
принятия решений в сфере 
экономики корпораций; - Свойства 
корпораций как сложных систем и 
основы системных исследований, 
уметь:
- Формировать критерии 
эффективности экономических 
решений в корпорациях;
- Формулировать ограничения в 
решениях экономических задач 
корпораций;
- Оценивать системные последствия 
реализуемых экономических 
решений в корпорациях;
владеть:
-Методами анализа проблем 
экономики корпораций;
- Методами оптимизации искомых 
решений в сфере корпоративной 
экономики;
- Технологией работы с 
прикладными пакетами программ 
по проблемам экономики 
корпораций.

Бейіндеуші пәндер циклы/Цикл профилирующих дисциплин -13 кредит/кредитов
2 LM 

5304
Логистикалық 
менеджмент

5 1 1 Менеджмент Қазақстан
Республикасыныц

Біз тауарларды бөлуді логистикалық 
басқарудың ұйымдастырушылык

Білуі тиіс:



Психология 
управления

әлеуметтік- 
экономикалык даму 
перспективалары

формалары мен экономикалык
әдістерін, оны акпараттандыру жэне 
кадрлармен қамтамасыз ету әдістері 
мен құралдарын, техникалық басқару 
қүралдары тауарларды сақтау мен 
тасымалдаудың барлық
сатыларындағы жалпы шығындарды 
азайтуға арналған.

- логистиканы басқаруда 
қолданылатын ұғымдар жиынтығы;
- Кітап ісін логистикалық басқару 
жүйесі;
- кітап индустриясындағы 
логистикалық менеджменттің 
рөлінің арту себептері;
-логистиканы басқарудың даму 
тенденциялары;
- логистикалық менеджменттің 
түрлері (стратегиялық, тактикалық, 
жедел);
- басқару шешімдерін әзірлеудің 
теориялык негізі;
- шешім қабылдау және дайындау 
әдістері;
- өзгерісті басқарудың теориялық 
негіздері;
- жобаларды баскару әдістемесі 
баскару шешімдерін жүзеге 
асырудың перспективті бағыты 
ретінде
Біліктілігі:
-логистиканы басқарудың негізгі 
принциптерін қолдану;
-логистикалық менеджменттің даму 
тенденцияларын талдау;

кітап ісінде логистикалық 
менеджмент жүйесін қүру үшін 
теориялық және әдіснамалық 
принциптерді қолдану;

кітап ісі саласындағы
логистикалық мәселелерді анықтау;

басқарушылық шешімдерді
дайындау үшін ақпарат жинау 
әдістерін қолдану;
- логистикалық мәселелер мен
оларды шешу тәсілдерін
тұжырымдау;



LM
5304

Логистический 
менеджмент Менеджмент,

Басқару 
психологиясы

Перспективы 
социально- 
экономического 
развития РК, 
ЭИРМ

Изучаются организационные формы и 
экономические методы
логистического управления
товародвижением, методы и средства 
его информационного и кадрового 
обеспечения, технические средства 
управления призваны максимально 
сократить совокупные затраты на всех 
стадиях хранения и передвижения 
товаров.

-кітап индустриясында өзгеріс 
бағдарламаларын жоспарлау жэне 
жүзеге асыру;
- жобаның өмірлік циклын баскару.
Дагдылары:
-модельдеу принциптерін 
кәсіпорынның логистикалық 
жүйесін үйымдастыруда колдану 
дагдылары;
- логистикалық жүйе ретінде 
кәсіпорынның стратегиясын күру 
әдістері;
- логистиканың интерфейсін кітап 
ісінің негізгі функционалды 
бағыттарымен жүзеге асыру 
дагдылары;
- шешімдерді дайындау 
принциптері;
- шешімдерді әзірлеудің және іске 
асырудың негізгі жолдары;
- өзгерісті басқару әдістері;
- жобалардың желілік 
диаграммаларын қүру ережелері;
- жобаның барысы және оның 
нәтижелері туралы ақпаратты 
жинау және өндеу әдістері.

знать:
- комплекс понятий, используемых в 
логистическом менеджменте;

систему логистического
менеджмента предприятия
книжного дела;

причины повышения роли 
логистического менеджмента в 
книжном деле;

тенденции развития логистического 
менеджмента;



- виды логистического менеджмента
(стратегический, тактический,
операционный);
- теоретические основы разработки 
управленческих решений;
- методы подготовки и принятия 
решений;
- теоретические основы управления 
изменениями;

методологию управления
проектами как перспективное 
направления реализации
управленческих решений.
уметь:
- использовать базовые принципы 
логистического менеджмента;
- анализировать тенденции развития 
логистического менеджмента;
- использовать теоретические и 
методологические принципы для 
построения системы логистического 
менеджмента на предприятии 
книжного дела;
- выявлять логистические проблемы
в деятельности предприятия
книжного дела;

применять методы сбора
информации для подготовки
управленческих решений;

формулировать логистические 
проблемы и методы их решения;
- планировать и реализовывать
программы изменений на
предприятиях книжного дела;
- управлять жизненным циклом 
проекта.
владеть:
- навыками применения принципов 
моделирования к организации 
системы логистики предприятия;



- методами выстраивания стратегии 
предприятия как логистической 
системы;

навыками осуществления
интерфейса логистики с основными 
функциональными сферами
книжного бизнеса;
- принципами подготовки решений;
- основными способами выработки и 
реализации решений;

методами управления
изменениями;
- правилами построения сетевых 
графиков проектов;
- методами сбора и обработки 
информации о ходе выполнения 
проекта и его результатах.

SM
5304

Салық 
менеджмент!

5 1 1 Менеджмент, 
Кіші жэне орта 
бизнес 
экономикасы, 
Жобаларды 
баскару

Қазакстан 
Республикасының 
әлеуметтік- 
экономикалық даму 
перспектив алары

Курста мемлекеттік және корпоративті 
салыктық баскару жүйесін құрудың 
эдіснамалық жэне
ұйымдастырушылық негіздері,
тэсілдері мен әдістері, оларды 
Қазакстанда жүзеге асырудың эдістері, 
тетіктері мен практикалық схемалары 
бар.

Білуі тиіс:
шаруашылық жүргізуші

субъектінің жалпы қаржылык
басқару жүйесіндегі салыктық 
басқарудың рөлі мен орны; - 
Қазақстан Республикасында жүмыс 
істейтін үйымдардағы салық
менеджментінің кызметін реттейтін 
жүйелік нормативтік қүқықтық 
актілер.
Біліктілігі:
- белгілі бір жағдайлардй салықтық
менеджмент процесін
ұйымдастыруды жүйелі түсінуді 
жүзеге асыру;
- шаруашылық субъектісінің салық 
шығындарын жоспарлау жэне 
оңтайландыру процесін баскару.
Дағдылары:

қолданыстағы нормативтік-
қүқыктық базаны ескере отырып, 
статистикалық тэсілдерге,
стандартты әдістерге негізделген 
шаруашылық жүргізуші



NM 
5304

Налоговый 
менеджмент

Менеджмент, 
Экономика 
малого и
среднего 
бизнеса, 
Управление 
проектами

Перспективы 
социально- 
экономического 
развития РК, 
ЭИРМ

Курс включает методологические и 
организационные основы, подходы и 
приемы построения системы
государственного и корпоративного 
налогового менеджмента, методов, 
механизмов и практических схем их 
реализации в Казахстане.

субъектілердің қызметін
сипаттайтын экономикалык жэне 
әлеуметтік-экономикалық 
көрсеткіштерді есептеу дағдылары;
- ұйымның салық есебін жүргізу 
және салыктық жоспарлау 
дағдылары.

ЗНАТЬ:
роль и место налогового 

менеджмента в общей системе 
управления финансами
хозяйствующего субъекта;
системно-нормативные акты,
регламентирующие 
функционирование налогового
менеджмента в организациях, 
осуществляющих свою
деятельность в РК.
УМЕТЬ:

реализовывать системное
понимание организации процесса 
налогового менеджмента в
конкретных условиях;

управлять процессом
планирования и оптимизации
налоговых издержек
хозяйствующего субъекта.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками проведения расчетов
экономических и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, на 
основе статистических подходов, 
типовых методик с учетом 
действующей нормативно-правовой 
базы;

навыками осуществления
налогового учета и налогового 
планирования организации.



43 KRIID
В 6308

Қазақстан 
Республикасының 
индустриялык- 
инновациялық 
дамуының 
басымдықтары

Менеджмент, 
Кіші және орта 
бизнес 
экономикасы, 
Жобаларды 
басқару, 
Инновуациялар 
ды басқару

Магистрантты ң 
эксперименталды- 
зерттеу жұмысы

Курста Қазақстанның әлеуметтік- 
экономикалық дамуының қазіргі 
жағдайы, сондай-ақ бар проблемалар 
мен даму перс пективал ары
көрсетілген.

Білуі тиіс:
-пәнаралық тақырыпта топта жұмыс 
жасай білу
-Қазақстанның экономикалык
стратегиясының табиғаты,
тұжырымдамалык аппараты,
принциптері мен міндеттері туралы 
түсінікке ие болу;
Біліктілігі:
-салалық нарыктардың жұмысына 
талдау және сауалнама жүргізу; 
аймактық деңгейде салалык
нарықтардың дамуын
баскарушылық және статистикалық 
есепке алу мәселелерін шешу;
- бухгалтерлік (статистикалык) есеп 
және экономикалық-математикалық 
модельдердің деректері негізінде 
салалардың, нарықтардың және 
салааралық кешендердің даму 
болжамын жасау;

өзара байланыстағы салалар 
жиынтығы ретінде аймактың
дамуына болжам жасау (салааралық 
баланс).
-еңбек қызметін ұйымдастыру, 
еңбек нормасы, жұмысшыларды 
ынталандыру, еңбек қақтығыстарын 
сындарлы шешу, бизнес-
процестерді қайта құру, еңбек 
процестерін оңтайландыру
мәселелерін түсіну
-егеменді Қазақстанның ұлттык 
экономикасының дамуы
жағдайында өмір сүретін
экономикалық мәселелерді шешу;
Дағдылары:
- өнеркәсіптік нарықтардың жұмыс
істеуін зерттеу және талдау 
әдістемесі, бухгалтерлік есеп



PURR
К 6308

Приоритеты 
индустриально
инновационного 
развития 
Республики 
Казахстан

Менеджмент, 
Экономика 
малого и
среднего 
бизнеса, 
Управление 
проектами, 
Управление 
инновациями

ЭИРМ Курс раскрывает современное
состояние социально-экономического 
развития Казахстана, а также 
существующие проблемы и
перспективы его развития.

деректері (статистикалық) және 
экономикалық-математикалық 
модельдер негізінде өнеркәсіп, 
базарлар мен салааралык
кешендердің даму болжамын
қалыптастыру;
- микро- және макроэкономикалык
көрсеткіштерді талдау және
экономикалық оқиғаларды болжау
- ұлттық және институционалды
экономиканың кез-келген
саласындағы экономикалық
процестерді зерттеу әдістемесі;

Знать:
- уметь работать в команде по 
междисциплинарной тематике
- иметь представление о сущности, 
понятийном аппарате, принципах и 
задачах экономической стратегии 
Казахстана;
Уметь
- проводить обследование и анализ
функционирования отраслевых
рынков; решать задачи
управленческого и статистического 
учета развития отраслевых рынков 
на уровне региона;
- формировать прогнозы развития
отраслей, рынков и межотраслевых 
комплексов основе данных
бухгалтерского (статистического) 
учета и экономико-математических 
моделей;
- формировать прогнозы развития 
региона, как совокупности отраслей 
в их взаимосвязи (межотраслевой 
баланс).

разбираться в проблемах
организации трудовой
деятельности, нормирования труда,



мотивации работников, 
конструктивного урегулирования 
трудовых конфликтов, 
реинжиниринга бизнес-процессов, 
оптимизации трудовых процессов
- решать экономические проблемы, 
которые ставит жизнь в условиях 
развития национальной экономики 
суверенного Казахстана;
Владеть:
- методологией обследования и 
анализа функционирования 
отраслевых рынков, формирования 
прогнозов развития отраслей, 
рынков и межотраслевых 
комплексов основе данных 
бухгалтерского (статистического) 
учета и экономико-математических 
моделей;

анализа микро- и 
макроэкономических показателей, и 
прогнозирования экономических 
событий

методикой изучения 
экономических процессов в любой 
сфере национальной и 
институциональной экономики;

KRAE 
DP
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Қазакстан 
Республикасының 
әлеуметтік- 
экономикалық 
даму 
перспективалары

4 1 2 Менеджмент, 
Кіші және орта 
бизнес 
экономикасы, 
Жобаларды 
басқару

Магистранттың 
эксперименталды- 
зерттеу жұмысы

Курста Қазақстанның әлеуметтік- 
экономикалық дамуының қазіргі 
жағдайы, сондай-ақ бар проблемалар 
мен даму перспективалары
көрсетілген.

Білуі тиіс:
- пәнаралык тақырыпта топта жұмыс 
жасай білу
-Қазақстанның экономикалық
стратегиясының табиғаты,
тұжырымдамалык аппараты,
принциптері мен міндеттері туралы 
түсінікке ие болу;
Біліктілігі:
- салалық нарықтардың жұмысына
талдау және сауалнама жүргізу; 
аймақтық деңгейде салалық 
нарықтардың дамуын



PSER 
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Перспективы 
социально- 
экономического 
развития РК

Менеджмент, 
Экономика 
малого и
среднего 
бизнеса,

Экспериментально
исследовательская 
работа

Курс раскрывает современное
состояние социально-экономического 
развития Казахстана, а также 
существующие проблемы и
перспективы его развития.

баскарушылык жэне статистикалык 
есепке алу мәселелерін шешу;
- бухгалтерлік (статистикалык) есеп 
жэне экономикалык-математикалык 
модельдердің деректері негізінде 
салалардың, нарықтардың жэне 
салааралық кешендердің даму 
болжамын жасау;

өзара байланыстағы салалар 
жиынтығы ретінде аймактың
дамуына болжам жасау (салааралық 
баланс).
- еңбек кызметін ұйымдастыру,
еңбек нормасы, жұмысшыларды 
ынталандыру, еңбек қақтығыстарын 
сындарлы шешу, бизнес-
процестерді қайта кұру, еңбек 
процестерін онтайландыру
мәселелерін түсіну
- егеменді Қазақстанның ұлттық
экономикасының дамуы
жағдайында өмір сүретін
экономикалық мэселелерді шешу;
Дағдылары:
- өнеркэсіптік нарыктардың жұмыс
істеуін зерттеу жэне талдау 
әдістемесі, бухгалтерлік есеп
деректері (статистикалык) жэне 
экономикалык-математикалык 
модельдер негізінде өнеркэсіп, 
базарлар мен салааралық
кешендердің даму болжамын
қалыптастыру;
- микро- жэне макроэкономикалык
көрсеткіштерді талдау жэне
экономикалық окиғаларды болжау
- ұлттық жэне институционалды
экономиканың кез-келген
саласындағы экономикалық
процестерді зерттеу әдістемесі;



Управление 
проектами

Знать:
- уметь работать в команде по 
междисциплинарной тематике
- иметь представление о сущности, 
понятийном аппарате, принципах и 
задачах экономической стратегии 
Казахстана;
Уметь
- проводить обследование и анализ
функционирования отраслевых
рынков; решать задачи
управленческого и статистического 
учета развития отраслевых рынков 
на уровне региона;
- формировать прогнозы развития

отраслей, рынков и межотраслевых 
комплексов основе данных
бухгалтерского (статистического) 
учета и экономико-математических 
моделей;
- формировать прогнозы развития 
региона, как совокупности отраслей 
в их взаимосвязи (межотраслевой 
баланс).

разбираться в проблемах 
организации трудовой
деятельности, нормирования труда, 
мотивации работников,
конструктивного урегулирования 
трудовых конфликтов,
реинжиниринга бизнес-процессов, 
оптимизации трудовых процессов
- решать экономические проблемы, 
которые ставит жизнь в условиях 
развития национальной экономики 
суверенного Казахстана;
Владеть:
- методологией обследования и
анализа функционирования
отраслевых рынков, формирования 
прогнозов развития отраслей,



рынков и межотраслевых 
комплексов основе данных 
бухгалтерского (статистического) 
учета и экономико-математических 
моделей;

анализа микро- и 
макроэкономических показателей, и 
прогнозирования экономических 
событий

методикой изучения 
экономических процессов в любой 
сфере национальной и 
институциональной экономики;

4 KRM
5204

Кәсіпорынның 
риск-менеджменті

4 1 1 Менеджмент, 
Кіші және орта 
бизнес 
экономикасы, 
Жобаларды 
басқару

Эксперименталды - 
зерттеу жұмысы

Курс бар тәуекелдердің
классификациясын түсінуге, қауіп- 
қатердің алдын-алу және болдырмау 
әдістерін меңгеруге, белгісіздікті 
азайтуға, сонымен қатар кәсіпорынның 
экономикалық қызметінің әртүрлі 
кезендерінде оның кұнын анықтауға 
мүмкіндік береді.

Білуі тиіс:
- бизнесті ұйымдастыру, қаржы,
салық салу, сақтандыру
саласындағы негізгі нормативтік 
құжаттар;
- тәуекелдер түрлері;
-сапалық және сандық талдаудың 
негізгі әдістері;
-тәуекелдерді басқарудың негізгі 
әдістері, әдістері мен принциптері;
Біліктілігі:
-кауіпті жағдайларда шешім
қабылдау процесін ұйымдастыру 
және ақпараттық қамтамасыз ету;
-тәуекелдерді азайтудың негізгі 
бағыттары.
қолданбаңыз:
-тәуекелдің әр түрлі салаларына 
талдау жасау;
-тәуекелдің өлшемі мен дәрежесін 
бағалау;
-тәуекел жағдайында қабылданған 
шешімдерді объективті негіздеу;
-тиімді әдістер жүйесін
калыптастыру.
Дағдылары:
-қауіп факторларын аныктау
дағдылары;



RMO
5204

Риск-менеджмент 
в организации

Менеджмент, 
Экономика 
малого и
среднего 
бизнеса, 
Управление 
проектами

Экспериментально
исследовательская 
работа

Курс позволит разобраться в
классификации существующих
рисков, освоить методы
предотвращения риска и уклонения от 
него, снизить неопределенность, а 
также определять его стоимость на 
различных этапах хозяйственной 
деятельности предприятия.

-тәуекелдерді талдау және багалау 
дагдылары;
-тәуекел туралы шешім кабылдауда 
ойын теориясының құралдары; 
-ұйымның қауіп-қатер картасын 
кұру;
- тәуекелге карсы шараларды тандау 
әдістері.
ЗНАТЬ:

основные нормативные
документы в области организации 
предпринимательства, финансов, 
налогообложения, страхования;

виды рисков;
основные методы качественного 

и количественного анализа риска;
основные методы, приёмы и 

принципы управления риском;
организацию и информационное 

обеспечение процесса принятия 
решений в рисковых ситуациях;

основные направления по
минимизации рисков.
УМЕТЬ:

анализировать различные
области проявления рисков;

оценивать меру и степень риска; 
объективно обосновывать

принимаемые решения в рисковых 
ситуациях;

формировать систему
эффективных методов.
ВЛАДЕТЬ:

навыками идентификации
рисковых факторов;
- навыками анализа и оценки рисков;
- инструментами теории игр в 
принятии рисковых решений;

построения карты рисков 
организации;
- методами выбора антирисковых



мероприятий.
ТВ 

5204

UR 
5204

Тәуекелді басқару

Управление 
рисками

4 1 1 Менеджмент, 
Кіші жэне орта 
бизнес 
экономикасы, 
Жобаларды 
баскару

Менеджмент, 
Экономика 
малого и
среднего 
бизнеса, 
Управление 
проектами

Эксперименталды - 
зерттеу жүмысы

Экспериментально
исследовательская 
работа

Курста анықтау әдістері және 
тәуекелдердің табиғаты мен
экономикалық мазмүны және
тәуекелдерді басқару негіздері туралы 
білудің біртүтас жүйесіне негізделген 
тәуекелдерді басқару.

Курс раскрывает методы выявления и 
управления рисками на основе 
целостной системы знаний о сущности 
иэкономическом содержании рисков и 
основах риск-менеджмента.

Білуі тиіс:
негізгі нүктелер, терминдер,
анықтамалар және категориялар 
тәуекелдерді басқару, оның
өндірістік және әлеуметтік-
экономикалық жүйелердегі орны 
мен рөлі; тәуекелдерді басқару 
әдістері.
Біліктілігі:
оқу процесінде алған білімдерін 
қолдануға
тәуекелдерге қатысты шешім
кабылдау (жеке және ұжымдық) 
жылжымайтын мүлікті басқаруда. 
Дағдылары:
тәуекелдерді аныктау, бағалау және 
басқару дағдылары
мүлікті басқару; тәуекелдерге карсы 
шаралар әзірлеу 
қауіптер мен белгісіздік.
Знать: основные положения,

термины, определения и категории 
управления рисками, его место и 
роль в производственной и 
социальноэкономической системах; 
методы управления рисками.
Уметь: применять полученные в 
процессе обучения знания для 
принятия решений
(индивидуальных и коллективных) 
относительно рисков 
при управлении недвижимостью. 
Владеть: навыками выявления, 
оценки и управления рисками при 
управлении недвижимостью;
разработки мер противодействия 
рискам, 
угрозам и факторам
неопределённости.
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