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Уважаемый магистрант!

Вашему вниманию предлагается Каталог элективных дисциплин по образовательной программе «7М04104 Экономика» , 
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 - 15 кредитов, компонент по выбору - 10 
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 «7М04104 Экономика» 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 қалыптастыруға 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 министрінін 
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 - 15 кредит, сонымен қатар 
таңдау компонентінің 10 академиялық кредиттерді игеруге тиіссіз. Элективті пәндердің әр тобынан сіз бір оқу пәнін таңдайсыз. Элективті 
пәндерді таңдағанда сізге куратор-эдвайзер көмектеседі.
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обучения

Базалық пәндер циклы/Цикл базовых дисциплин -4кредит/кредитов
1 GI

5204
Геосаясат және 
инвестициялыр

4 1 1 Менеджмент, 
Баскару 
психологиясы

Менеджмент,

Көшбасшылық 
жәнеісэтикасы, 
Кәсіпорындард 
ы қайт
үйымдастыру, 
қаржыландыру 
жэнесауықтыр 
У

Бұл курс халықаралык экономика 
саласындағы мәселелерді
қарастырады, халықаралык аренада 
болып жатқан оқиғалар, процестер 
мен кұбылыстарды талдауға
үйретеді, инвестициялық
тартымдылықтың жай-күйі мен 
болашақ тенденцияларына эсер 
ететін геосаяси процестерді
талдайды, инвестициялар түсінігін, 
жобалық талдаудың негізгі
кезеңдерін, алдын-ала дайындыкты 
және оның техникалык бағасын 
ашады - экономикалық жэне 
қаржылық қолайлылығын.

Білу керек:
- негізгі терминдер мен үғымдарды, ғылымның 
даму тарихын, геосаясаттың негізгі түсініктері 
мен категорияларын, геосаясаттың геосаяси 
кеңістіктің объективті байланыстары мен даму 
зандылықтарын көрсету үшін пайдаланатын 
негізгі әдістерін;
- геосаясаттың негізгі функциялары жэне 
олардың нақты саяси өмір зандылықтарын 
бейнелеу үшін маңызын;
- мемлекеттің геосаяси мүдцелерін айқындау.
- ҚР-ның сыртқы жэне ішкі саясатының басым 
бағыттары.
Дағдылары:
- әлемнің аймақтарындағы нақты геосаяси 
жағдайларды бағалау үшін аналитикалық 
аппаратты қолдану, геосаяси процестердің 
өзгеруіне эсер ететін себептерді талдау;
- мемлекеттің геосаяси кеңістігін дамытудың 
негізгі бағыттарын анықтау, геосаясаттың 
басым бағыттарын қалыптастыру;
- саяси талдау жүргізу, элемдегі геосаяси 
процестердің дамуын көрсететін қүжаттармен, 
сондай-ақ нормативтік қүкықтық актілермен 
жүмыс істеу дағдыларына ие болу.
Иесі:
- саяси процестердің дамуын талдау жэне 
болжау әдістері;
- елдің геосаяси жағдайын сипаттайтын 
кестелер мен диаграммаларды, сайлаушы 
геосаясат карталарын қүра білу.
- геосаясат саласындағы концептуалды аппарат.



GI
5204

Г еополитика и 
инвестиции

Психология 
управления

Лидерство и
деловая этика, 
Реорганизация, 
финансировани 
е и
оздоровление 
предприятий,

В данном курсе изучается 
проблемы в области
международной экономики, учит 
анализировать события, процессы и 
явления, происходящие на
международной арене, анализ 
геополитических процессов
влияющих на состояние и будущие 
тенденции инвестиционной
привлекательности, раскрывается 
понятие инвестиций, основные 
этапы проектного анализа,
предварительная подготовка и 
оценка его технико-экономической 
и финансовой приемлемости.

Знать:
- основные термины и понятия, историю 
развития науки, основные концепции и 
категории геополитики, основные методы, 
используемые геополитикой для отражения 
объективных связей и закономерностей 
развития геополитического пространства;
- основные функции геополитики и их значение 
для отражения объективных связей и 
закономерностей реальной политической 
жизни;

определять геополитические интересы 
государства. - приоритетные направления 
внешней и внутренней политики РК.
Уметь:
- применять аналитический аппарат к оценке 
конкретных геополитически х ситуаций в 
регионах мира, анализировать причины, 
влияющие на изменение в геополитических 
процессах;
-определять основные направления развития 
геополитического пространства государства, 
формировать приоритетные направления
геополитики;
- иметь навыки работы по проведению 
политического анализа, работы с документами, 
отражающими развитие геополитических 
процессов в мире, а также нормативно
правовыми актами.
Владеть:
- методами для анализа и прогнозирования 
развития политических процессов;
- навыками работы по составлению таблиц и 
схем, характеризующих геополитическое 
положение страны, с картами по электоральной 
геополитике.

понятийным аппаратом в области 
геополитики.

2 ES
5204

Экономикалык
саясат

4 1 1 Баскару 
психологиясы

Кошбасшылык 
жэне ic
этикасы,

«Экономикалык саясат» пәні 
магистратураның 1-курсында 
оқытылады. Курс магистранттарды

Білуі тиіс:
-мемлекеттің экономикадағы рөлі мен 
функцияларын заманауи түсіндіру.



Кәсіпорындард 
ы кайта
үйымдастыру, 
каржыландыру 
жэне 
сауыктыру

экономикалық саясаттың негізгі 
бағыттарымен, олардың 
мақсаттарымен, кұралдарымен, 
казіргі жағдайда жүзеге асырылу 
ерекшеліктерімен таныстырады. 
Макроэкономикалық 
түжырымдамалар мен 
экономикалық саясатты талдау 
үшін модельдерді қолдануға 
ерекше көңіл бөлінеді. Фискалдык 
және акша-кредит саясатының 
ережелерін іске асырудың елдік 
ерекшеліктері, сондай-ак 
дағдарысты баскарудың тәжірибесі 
қарастырылады.

-Мемлекеттік шығындар динамикасы, 
институттар кұру, өтпелі экономикадағы 
реформалардың жылдамдығы мен сапасы 
арасындағы байланысты түсінеді;
- фискалдық саясаттың максаттары мен 
қүралдары. Тұракты бюджет тапшылығының 
себептерін түсіндіруі мүмкін
-Ол тапшылық пен оның салдарын қалай 
қаржыландыруға болатындығын біледі.
-Ол бюджеттің бастапқы және құрылымдық 
тапшылығын, мемлекеттің ішкі карыз бойынша 
толем қабілеттілігін анықтау мәселелерін 
шешеді.
-Фискалдық саясат ережелерін біледі.
Біліктілігі:
белсенді және пассивті саясаттың 
айырмашылықтарын түсіну; ережелер саясаты 
және дискрециялық саясат. Ол белгісіздіктің, 
экономикалық агенттердің күтуінің және 
экономикалык саясат нәтижелеріне деген 
сенімнің әсерін түсіндіре алады. Ол Кидланд- 
Прескотттың «сәйкес келмейтін экономикалык 
саясат» түжырымдамасы мен саяси бизнес 
циклінің мәнін біледі.
Дағдылары:
ақша-несие саясатының берілу механизмінің 
күралдары, негізгі арналары; ақша-несие 
саясатының ережелеріне, сондай-ақ орталық 
банктер қаржылық дағдарыс кезінде және одан 
кейін қолданатын дәстүрлі емес қүралдарға 
мысалдар келтіре алады.

ЕР Экономическая
5204 политика

Психология 
управления

Лидерство и 
деловая этика, 
Реорганизация, 
финансировани 
е и
оздоровление 
предприятий

Дисциплина «Экономическая 
политика» изучается на 1-ом курсе 
магистратуры. Курс знакомит 
магистрантов с основными 
направлениями экономической 
политики, их целями, 
инструментами, особенностями

ЗНАТЬ:
-современные трактовки роли и функций 
государства в экономике. Понимает связь 
между динамикой госрасходов, 
институциональным строительством, 
скоростью и качеством реформ в переходных 
экономиках;



реализации в современных 
условиях. Особое внимание 
уделяется использованию 
макроэкономических концепций и 
моделей для анализа 
экономической политики. 
Рассматриваются страновые 
особенности реализации правил 
фискальной и монетарной 
политики, а также опыт 
антикризисного регулирования.

- цели и инструменты фискальной политики. 
Может объяснить причины устойчивых 
бюджетных дефицитов.; знает способы 
финансирования дефицитов и их последствия. 
Решает задачи на определение первичного и 
структурного дефицита бюджета, 
платежеспособности государства по 
внутреннему долгу. Знает правила фискальной 
политики.
УМЕТЬ:понимать различия между активной 
и пассивной политикой; политикой правил и 
дискреционной политикой. Может объяснить 
влияние неопределенности, ожиданий 
экономических агентов, доверия на результаты 
экономической политики. Знает суть 
концепции "несогласованности экономической 
политики" Кидланда-Прескотта, политических 
бизнес-циклов.
ВЛАДЕТЬ:
инструментами, основные каналы 
трансмиссионного механизма монетарной 
политики; может привести примеры правил 
монетарной политики, а также 
нетрадиционных инструментов, которые 
использовали центральные банки в период и 
после финансового кризиса.

Бейіндеуші пәндер циклы/Цикл профилирующих дисциплин-10 кредит/кредитов
3 JK

5305
Жобаларды 
коммерциялау

5 1 1 Басқару 
психологиясы

Көшбасшылык 
жәнеісэтикасы 
/ Лидерство и 
деловая этика, 
Кәсіпорындард 
ықайтаұйымда 
стыру, 
қаржыландыру 
жәнесауықтыр 
У /
Реорганизация, 
финансировани 
е и

Пэн болашак мамандарга
инвестициялық процесті, оның 
қаржылық кызметтерін
үйымдастыруда жэне іске асыруда 
кэсіби білім алуға, жобалар мен 
технологиялардың нэтижелерін
коммерциализациялаудың тиімді 
сценарийлерін жэне заманауи 
әлемдік экономикада
технологиялық бизнесті құрудың 
негіздерін жүйелі түрде түсінуге 
арналған теориялык жэне
практикалық бағытқа ие.

Білуі тиіс:
инновациялык жэне инвестициялык 

жобалардың тиімділігін бағалау критерийлерін; 
-гранттық өтінімдерді эзірлеуде логикалық- 
қүрылымдық матрица қүру принциптерін; 
-инновациялык жобаларды
коммерциализациялау кезінде тэуекел
факторларын есепке алу эдістерін;
-осы пэннің арнайы экономикалық
терминологиясы мен лексикасы жэне
инвестицияларды экономикалық бағалау 
бойынша практикалық есептер шығару 
дағдылары бар болу керек.



КР
5305

Коммерциализац 
ия проектов Психология 

управления

оздоровление 
предприятий, 
Өндірістік ІС- 
тәжірибе/Прои 
зводственная 
практика.

Лидерство и 
деловая этика, 
Реорганизация, 
финансировани 
е и
оздоровление 
предприятий, 
Производствен 
ная практика.

Дисциплина имеет целевую
теоретическую и практическую 
направленность для получения 
будущими специалистами
профессиональных знаний в сфере 
организации и осуществления 
инвестиционного процесса, его 
финансового обслуживания,
систематизированного 
представления о наиболее
эффективных сценариях
коммерциализации результатов
проектов и технологий и об основах 
построения технологического
бизнеса в условиях современной 
мировой экономики.

Біліктілігі:
-инвестициялык жобалардың тиімділігін
бағалаудың статикалык жэне динамикалык 
эдістерін колдана отырып, инвестициялык 
жобаныц экономикалык тиімділігін багалау 
мүмкіндігі;
-нарықтык дамудың стратегиялық аспектілері 
негізінде инвестициялык жобаның
тұрактылығын анықтау.
Дағдылары:
- жобаның бұзылған нүктесін есептеу 
дағдылары;
- жобаны маркетинг негіздеу дағдылары;
- инновациялық жобаны коммерциализациялау 
кезендерін жоспарлау дағдылары;
Динамикалық әдістерге негізделген 
инвестициялык жобалардың тиімділігін талдау 
дағдылары.

Знать:
-критерии оценки эффективности
инновационных и инвестиционных проектов; - 
принципы построения логико-структурной 
матрицы при разработке грантовых заявок;
-методы учета фактора риска при
коммерциализации инновационных проектов;
-специальную экономическую терминологию и 
лексику данной дисциплины и владеть 
навыками практических расчетов по
экономической оценке инвестиций.
Уметь:
-уметь проводить оценку экономической 
эффективности инвестиционного проекта, 
используя статические и динамические методы 
оценки эффективности инвестиционных
проектов;
-определять устойчивость инвестиционного 
пректа исходя из стратегических аспектов 
развития рынка.
Владеть:



-навыками расчета точки безубыточности 
проекта;
-навыками маркетингового обоснования
проекта;
-навыками планирования этапов
коммерциализации инновационного проекта;
Навыками проведения анализа эффективности 
инвестиционных проектов на основе
динамических методов.

4 SM
5305

Салық 
менеджмент!

5 1 1 Басқару 
психологиясы, 
Менеджмент

Көшбасшылық 
және іс этикасы

Кәсіпорындард 
ыкайтаұйымда 
стыру, 
каржыландыру 
жәнесауықтыр 
у , Өндірістік 
іс-тәжірибе

Курста мемлекеттік жэне
корпоративті салықтық баскару 
жүйесін кұрудың әдіснамалық және 
ұйымдастырушылық негіздері,
тәсілдері мен әдістері, оларды 
Қазақстанда жүзеге асырудың 
әдістері, тетіктері мен практикалық 
схемалары бар.

Білуі тиіс:
- экономикалық басқарудын жалпы жүйесіндегі 
салыктық басқарудың рөлі мен орны;
- Қазақстан Республикасында жүмыс істейтін 
үйымдардағы салық менеджментінің кызметін 
реттейтін жүйелік нормативтік құкыктык 
актілер.
Біліктілігі:
нақты жағдайларда салықтық менеджмент 
процесін үйымдастыруды жүйелі түсінуді 
жүзеге асыру;

шаруашылык субъектісінің салык
шығындарын жоспарлау және оңтайландыру 
процесін баскару.

NM 
5305

Налоговый 
менеджмент

Психология 
управления, 
Менеджмент

Лидерство и
деловая этика, 
Реорганизация, 
финансировани 
е и
оздоровление 
предприятий,

Курс содержит методологические и 
организационные основы, подходы 
и методы создания системы 
государственного и
корпоративного налогового
администрирования, методы,

Дағдылары:
- қолданыстағы нормативтік-құқыктық базаны 
ескере отырып, статистикалық тәсілдерге, 
стандартты әдістерге негізделген шаруашылык 
жүргізуші субъектілердің қызметін 
сипаттайтын экономикалық және 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



Производствен 
ная практика.

механизмы и практические схемы 
их реализации в Казахстане.

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.

5 КІЕ 
5301

Көшбасшылық 
және іс этикасы

5 1 2 Геосаясатжәне 
инвестициялыр 
Экономикалық 
саясат/
Жобалардыком 
мерциялау 
Салықменеджм 
енті

Магистрлық 
диссертацияны 
қоса алғандағы 
магистранттың 
экспериментал 
ды-зерттеу, 
Магистрлік 
диссертацияны 
рәсімдеу және 
қорғау

Пәннің міндеті жалпы
стратегиялық ойлауды жэне
практикалық қажеттіліктерге
бейімделген көшбасшының нақты 
практикалық басқарушылык
дағдыларын қалыптастыру болып 
табылады, біз негізгі этикалык 
ұғымдар, жұмыс стилі мен іскер 
түлғаның сыртқы келбеті үшін 
моральдық талаптар туралы терең 
ақпаратты зерттейміз, бұл
жүмысшылардың өнімділігі мен 
үйымның нарыктағы қызметінің 
тиімділігін едәуір арттыра алады. 
жалпы. Серіктестермен келіссөздер 
жүргізу этикасы; құжаттама
этикасы; этикалык бәсекелестік 
әдістерін қолдану.

Білуі тиіс:
- іскерлік қатынастардың этикалық нормалары, 
іскерлік қарым-қатынас негіздері, іскерлік 
қарым-катынасты үйымдастырудың
принциптері мен әдістерін;
ұйымдастырушылық мәдениетті басқарудың 
мәні мен әдістерін; ұйымдағы қақтығыстар мен 
күйзелістерді басқарудың себептері мен 
әдістерін.
Біліктілігі:
кәсіби қызмет барысында концептуалды- 
категориялық аппараттарды, гуманитарлық 
және әлеуметтік ғылымдардың негізгі 
зандылықтарын колдануға;
әлемдік тарихи процесті шарлау, коғамда болып 
жатқан процестер мен қүбылыстарға талдау 
жасау;зияткерлік даму, мәдени деңгей, кәсіби 
қүзіреттілікті арттыру үшін таным әдістері мен 
қүралдарын қолдану;
Дағдылары:
персоналдың мінез-қүлқын басқарудың 
заманауи технологиялары (үйымдағы



LDE 
5301

Лидерство и 
деловая этика

Геополитика и 
инвестиции, 
Экономическая 
политика, 
Коммерциализ 
ация проектов , 
Налоговый 
менеджмент,

ЭИР 
магистранта, 
включая 
выполнение 
магистерской 
диссертации, 
Оформление и 
защита 
магистерской 
диссертации,

Задачей дисциплины является 
формирование общего
стратегического мышления и 
конкретных практических
управленческих навыков
руководителя адаптированные к 
практическим нуждам, изучаются 
углубленные сведения об основных 
этических понятиях, о моральных 
требованиях к стилю работы и 
облику делового человека,
способных существенным образом 
повысить производительность
труда работников и эффективность 
деятельности организации на 
рынке в целом. Этика ведения 
переговоров с партнерами; этика 
ведения документации;
использование этических методов 
конкуренции.

моральдық-психологиялык климатты 
калыптастыру және қолдау; іскерлік 
қатынастардың этикалық деңгейін жэне 
іскерлік қарым-қатынас тиімділігін арттыру; 
үйымдастыру мэдениетін басқару; 
кақтығыстар мен күйзелістерді баскару)

ЗНАТЬ:
- этические нормы деловых отношений, 
основы делового общения, принципы и методы 
организации деловых коммуникаций; 
сущность и методы управления 
организационной культурой; причины 
возникновения и методы управления 
конфликтами и стрессами в организации
УМЕТЬ:
применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной 
деятельности;
ориентироваться в мировом историческом 
процессе, анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе;
применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетентности;
.ВЛАДЕТЬ: современными технологиями 
управления поведением персонала
(формирования и поддержания морально
психологического климата в организации; 
управления повышением этического уровня 
деловых отношений и эффективности делового 
общения; управления организационной 
культурой; управления конфликтами и 
стрессами)

6 KKU 
KS 
5301

Кәсіпорындарды 
кайта 
үйымдастыру,

5 1 2 Геосаясат жэне 
инвестициялыр

Магистрлық 
диссертацияны 
коса алгандагы

Пәнді оқып-үйренудің мақсаты 
студенттерге коммерциялык
ұйымдардың каржысын

Білуі тиіс:
- қазіргі экономиканың макро жэне микро 
деңгейлерде жүмыс істеу зандылықтары;



қаржыландыру 
және сауықтыру

Экономикалык 
саясат, 
Жобаларды 
коммерциялау, 
Салық 
менеджмента

магистранттың 
экспериментал 
ды-зерттеу 
жұмысы /

ЭИР 
магистранта, 
включая 
выполнение 
магистерской 
диссертации 
Магистрлік 
диссертацияны 
рәсімдеу және 
қорғау /
Оформление и 
защита 
магистерской 
диссертации,

дағдарысты басқарудың әдістері 
мен әдістерін игеру, дағдарыстық 
жағдайлардың алдын алу немесе 
ұйымның нәтижелеріне әсерін 
азайту дағдыларын игеру, 
студенттерге ұйымның дағдарысты 
басқару саласындағы қазіргі 
заманғы іргелі білім беру.

- ұйымдардың қаржылық қызметін реттейтін 
және сипаттайтын қазіргі заманғы заңнама, 
нормативтік құжаттар мен оқу кұралдары;
- микро деңгейдегі шаруашылык жүргізуші 
субъектілердің қызметін сипаттайтын заманауи 
индикаторлар жүйесін құру, есептеу және 
талдау үшін негіз;
Біліктілігі:
- экономикалык құбылыстардың, процестердің 
өзара байланысын талдау;
- нақты жағдайларды талдауда экономикалык 
сипаттағы проблемаларды айқындау, 
әлеуметтік-экономикалық тиімділік 
өлшемдерін, қауіп-катерлерді бағалау және 
мүмкін әлеуметтік-экономикалық салдарларды 
ескере отырып, оларды шешу жолдарын 
ұсыну;
- әр түрлі меншік нысандарындағы 
кәсіпорындардың есептеріндегі қаржылық, 
бухгалтерлік және баска акпаратты талдау 
және түсіндіру және ақпаратты басқару 
шешімдерін қабылдау үшін пайдалану;
- нормативті әдістерге және колданыстағы 
нормативтік базаға негізделген экономикалык 
көрсеткіштерді есептеу;
- стандартты теориялық және эконометриялык 
модельдерге сүйене отырып, экономикалык 
процестердің дамуын болжау;
- кәсіпорындарды сауықтыру бағдарламаларын 
әзірлеу;
- ұйымның дағдарысты басқарудың 
стратегиясы мен тактикасын анықтау;
Дағдылары:
- экономикалык зерттеулердің методологиясы;
- экономикалык мәліметтерді өндеудің және 
талдаудың қазіргі заманғы әдістері;
- микро деңгейдегі экономикалык процестер 
мен қүбылыстарды сипаттайтын 
экономикалык көрсеткіштерді есептеу мен 
талдаудың заманауи әдістері. - нормативы 
әдістерге және қолданыстагы нормативтік



RFO
P
5301

Реорганизация, 
финансирование 
и оздоровление 
предприятий

Геополитика и 
инвестиции, 
Экономическая 
политика, 
Коммерциализ 
ация проектов , 
Налоговый 
менеджмент

ЭИР 
магистранта, 
включая 
выполнение 
магистерской 
диссертации, 
Оформление и 
защита 
магистерской 
диссертации,

Целью изучения дисциплины 
является формирования у
слушателей современных
фундаментальных знаний в области 
антикризисного управления
организацией, овладение
слушателями методами и приемами 
антикризисного управления
финансами коммерческих
организаций, получение навыков в 
решении задач предотвращения 
кризисных ситуаций или смягчения 
их влияния на результаты 
деятельности организации.

базаға негізделген экономикалык 
көрсеткіштерді есептеу;
- стандарт™ теориялык жэне эконометриялык 
модельдерге сүйене отырып, экономикалык 
процестердің дамуын болжау;
- кәсіпорындарды сауықтыру бағдарламаларын 
әзірлеу;
- ұйымның дағдарысты баскарудың 
стратегиясы мен тактикасын анықтау;
Иесі:
- экономикалык зерттеулердің методологиясы;

- экономикалык мәліметтерді өндеудің және 
талдаудың қазіргі заманғы әдістері;
- микро деңгейдегі экономикалык процестер 
мен құбылыстарды сипаттайтын 
экономикалык көрсеткіштерді есептеу мен 
талдаудың заманауи әдістері.

Знать:
-закономерности функционирования
современной экономики на макро- и 
микроуровне;
- современное законодательство, нормативные
документы и методические материалы, 
регулирующие и характеризующие
финансовую деятельность организаций;
- основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микроуровне; 
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические 
явления, процессы;

выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом 
критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных 
социально- экономических последствий;



-анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности и 
использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений;
- рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
экономические показатели;
- прогнозировать на основе стандартных 
теоретических и эконометрических моделей 
развитие экономических процессов;

разрабатывать программы санации
предприятий;
-определять стратегию и тактику
антикризисного управления организацией; 
Владеть:
-методологией экономического исследования; 
-современными методами обработки и анализа 
экономических данных;
- современными методиками расчета и анализа 
экономических показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на 
микроуровне.
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