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Уважаемый магистрант!
Вашему вниманию предлагается Каталог элективных дисциплин по образовательной программе «7М04106 

Финансы» , 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 34 академических кредитов, из них 20 
академических кредитов вузовского компонента и 14 академических кредита компонента по выбору; в цикле 
профилирующих дисциплин - 50 академических кредитов, из них: вузовский компонент - 31 кредитов, компонент по 
выбору - 19 академических кредита. Из каждой группы элективных дисциплин Вы выбираете одну учебную 
дисциплину. При выборе элективных дисциплин Вам окажет помощь куратор-эдвайзер.

Қүрметті магистрант!
Сіздердің назарларыңызға «7М04106 Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша элективті пәндер каталогы 

үсынылады, ол элективті (таңдау) пәндердің жүйелендірілген тізбесі болып табылады. Экономикалык 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 министрінің 31.10.2018 жылғы № 604 бүйрығымен бекітілген) базалык пәндер циклы және 
бейіндік пәндер циклі пәндердің екі түрінен түрады, сондай-ақ; жоғары оқу орны компонентінен және таңдау 
компонентінен. Базалық пәндер циклінде сіз 34 академиялық кредитті, оның ішінде 20 академиялық кредитті жоғары 
оқу орны компонентінің академиялық кредитін және таңдау компонентінің 14 академиялық кредитін меңгеруіңіз тиіс; 
бейіндік пәндер циклінде - 50 академиялық кредит, оның ішінде: жоғары оқу орны компоненті - 31 кредит, сонымен 
қатар таңдау компонентінің 19 академиялық кредиттерді игеруге тиіссіз. Элективті пәндердің әр тобынан сіз бір оқу 
пәнін таңдайсыз. Элективті пәндерді таңдағанда сізге куратор-эдвайзер көмектеседі.
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1 GI

5205
Г еосаясат жэне
инвестициялар

5 1 1 Ғылымның 
тарихы жэне
философиясы, 
Баскару 
психологиясы

Глобализация 
жэнесандык 
экономика /
Глобализация и 
цифровая 
экономика ,Гыл 
ымизерттеулерде 
гізаманауитехно 
логиялар /
Современные 
технологии в
научных 
исследованиях, 
Исследований

Бұл курс халыкаралык
экономика саласындағы
мэселелерді қарастырады,
халықаралық аренада болып 
жатқан оқиғалар, процестер мен 
құбылыстарды талдауға
үйретеді, инвестициялық
тартымдылықтың жай-күйі мен 
болашак тенденцияларына эсер 
ететін геосаяси процестерді 
талдайды, инвестициялар
түсінігін, жобалық талдаудың 
негізгі кезеңдерін, алдын-ала 
дайындықты және оның
техникалық бағасын ашады - 
экономикалық жэне каржылық 
колайлылығын.

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 эдістерін;
- геосаясаттың негізгі функциялары және 
олардың накты саяси өмір заңдылықтарын 
бейнелеу үшін маңызын;
- мемлекетгің геосаяси мүдделерін айқындау.
- ҚР-ның сыртқы жэне ішкі саясатының басым 
бағыттары.
Дағдылары:
- әлемнің аймақтарындағы нақты геосаяси 
жағдайларды бағалау үшін аналитикалык 
аппаратты қолдану, геосаяси процестердің 
өзгеруіне эсер ететін себептерді талдау;
- мемлекеттің геосаяси кеңістігін дамытудың 
негізгі бағыттарын аныктау, геосаясаттың басым 
бағыттарын қалыптастыру;
- саяси талдау жүргізу, элемдегі геосаяси 
процестердің дамуын көрсететін құжаттармен, 
сондай-ак нормативтік құқықтык актілермен 
жүмыс істеу дағдыларына ие болу.
Иесі:
- саяси процестердің дамуын талдау жэне болжау 
эдістері;
- елдің геосаяси жағдайын сипаттайтын кестелер 
мен диаграммаларды, сайлаушы геосаясат 
карталарын күра білу.
- геосаясат саласындағы концептуалды аппарат.



GI
5205

Геополитика и
инвестиции

История и
философия 
науки, 
Психология 
управления

Глобализация и 
цифровая 
экономика ,
Современные 
технологии в
научных 
исследованиях, 
исследований

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 Российской 
Федерации.
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.

ES 
5205

Экономикалық 
саясат

5 1 1 Ғылымның 
тарихы жэне
философиясы,

Глобализация 
жэнесандык 
экономика /

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

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



Баскару 
психологиясы

Глобализация и 
цифровая 
экономика ,Ғыл 
ымизерттеулерде 
гізаманауитехно 
логиялар /
Современные 
технологии в
научных 
исследованиях,

магистранттарды 
экономикалық саясаттың негізгі 
бағыттарымен, олардың 
мақсаттарымен, кұралдарымен, 
қазіргі жағдайда жүзеге 
асырылу ерекшеліктерімен 
таныстырады.
Макроэкономикалық 
тұжырымдамалар мен 
экономикалык саясатты талдау 
үшін модельдерді қолдануға 
ерекше көңіл бөлінеді. 
Фискалдық және ақша-кредит 
саясатының ережелерін іске 
асырудың елдік ерекшеліктері, 
сондай-ақ дағдарысты 
басқарудың тәжірибесі 
қарастырылады.

ЕР Экономическая
5205 политика

История 
философия 
науки, 
Психология 
управления

Глобализация и 
цифровая 
экономика ,
Современные 
технологии в
научных 
исследованиях

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

-Мемлекеттік шыгындар динамикасы, 
институттар құру, өтпелі экономикадағы 
реформалардың жылдамдығы мен сапасы 
арасындағы байланысты түсінеді;

фискалдық саясаттың мақсаттары мен 
құралдары. Түрақты бюджет тапшылығының 
себептерін түсіндіруі мүмкін.;
-Ол тапшылық пен оның салдарын қалай 
қаржыландыруға болатындығын біледі.
-Ол бюджеттің бастапқы және құрылымдық 
тапшылығын, мемлекеттің ішкі карыз бойынша 
төлем кабілеттілігін анықтау мәселелерін 
шешеді.
-Фискалдык саясат ережелерін біледі.
Біліктілігі:
белсенді және пассивті саясатты ң
айырмашылықтарын түсіну; ережелер саясаты 
және дискрециялық саясат. Ол белгісіздіктің, 
экономикалык 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 
қүралдары, негізгі арналары; ақша-несие 
саясатының ережелеріне, сондай-ақ орталык 
банктер қаржылық дағдарыс кезінде және одан 
кейін қолданатын дәстүрлі емес қүралдарға 
мысалдар келтіре алады.

ЗНАТЬ:
-современные трактовки роли и функций 
государства в экономике. Понимает связь между 
динамикой госрасходов, институциональным 
строительством, скоростью и качеством реформ 
в переходных экономиках;
- цели и инструменты фискальной политики. 
Может объяснить причины устойчивых



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.

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.

GSE 
5206

Глобализация 
және сандық 
экономика

5 1 2 Г еосаясат және 
инвестициялар

Заманауи білім 
беру 
технологиялар 
және 
бағдарламалар

Пэн магистранттар арасында 
заманауи экономикалык 
ойлауды дамытады, 
экономикалык жуйе 
тұрғысынан ақпараттық- 
коммуникациялык 
технологияларды қоғамның 
практикалық бағыттарына 
енгізудің салдарын жэне 
сэйкесінше, жаһандану 
дэуіріндегі электронды 
нарықтың заманауи 
экономикалык ортасына 
кәсіпорындарды 
интеграциялаудың жаңа 
ерекшеліктері мен эдістерін 
зерттейді.

Білуі тиіс:
салалық және макроэкономикалық

деңгейлердегі эртүрлі экономикалык
жағдайларды талдаудың негізгі теориялық 
тэсілдерін білу жэне цифрлык экономиканың 
технологиялық, мінез-қулык, институционалдық 
жэне кукықтык ерекшеліктерін ескере отырып, 
жағдайды дурыс модельдей білу;
-мемлекеттік кэсіпкерлік нысандарының
ерекшеліктерін (халықаралык жэне орыс) білу 
жэне цифрлық экономиканы қалыптастырудағы 
бизнеспен ынтымақтастык.
Біліктілігі:
-цифрлық түрлендірудің теріс жэне оң 
факторларын аныктай жэне салыстыра білу, 
олардың макро- жэне микроэкономикалық 
көрсеткіштерге, бизнес мүмкіндіктері мен



GTsE
5206

Глобализация и 
цифровая 
экономика

Г еополитика и 
инвестиции

Современные 
образовательные 
технологии и
программы

Дисциплина развивает у
магистрантов современное
экономическое мышление,
изучает последствия внедрения 
информационно
коммуникационных технологий 
в практические сферы
деятельности общества с точки 
зрения экономической системы 
и соответственно новые
особенности и методы
интеграции преприятий в
современную экономическую 
среду электронного рынка в 
эпоху глобализации.

экологиялык проблемаларды шешуге эсер ету 
дәрежесін анықтай білу;
-цифрлық экономиканың негізін құрайтын 
заманауи және перспективалы ақпараттык- 
коммуникациялық технологиялардың
ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін түсіну 
Дағдылары:
- цифрлық экономиканы талдау әдістерін игеру, 
сандық түрлендірудің тиімділігін бағалау, 
цифрлық кауіпсіздік мәселелерін анықтау және 
талдау;
-жаңа технологиялық жағдайда мемлекеттің 
экономикалық саясаты мен функцияларын 
бағалау әдістерін игеру.

ЗНАТЬ:
- знать основные теоретические подходы к
анализу различных экономических ситуаций на 
отраслевом и макроэкономическом уровне, и 
уметь правильно моделировать ситуацию с 
учетом технологических, поведенческих, 
институционально-правовых особенностей
цифровой экономики;

знать специфику (международную и 
российскую) форм государственного
предпринимательства и сотрудничества с 
бизнесом при формировании цифровой 
экономики.
УМЕТЬ
- уметь выделять и соотносить негативные и
позитивные факторы цифровой трансформации, 
определять степень их воздействия на макро- и 
микроэкономические показатели, на
возможности ведения бизнеса и решение 
экологических проблем;
- пони мать особенности и возможности 
современных и перспективных информационно
коммуникационных технологий, составляющих 
основу цифровой экономики
ВЛАДЕТЬ:



-владеть методами анализа цифровой
экономики, оценки эффективности цифровой 
трансформации, выявлять и анализировать 
проблемы цифровой безопасности;
-владеть методами оценки экономической 
политики и функций государства в новых 
технологических условиях.

GZZT
5206

Ғ ылыми 
зерттеулердегі 
заманауи 
технологиялар

5 1 2 Глобализация 
және сандық
экономика

Зерттеу 
тәжірибесі

Пәннің мақсаты; ғылыми- 
зерттеу және білім беру 
қызметінде ақпараттық
технологияларды қолдану
білімдерін, дағдылары мен 
дағдыларын қалыптастыру.
Қарастыратын мәселелер:
- магистранттардың ақпараттык 
мәдениетін кеңейту;
-заманауи ақпараттык
технологиялармен және оларды 
ғылыми және білім беру 
қызметінде пайдалану
қүралдарымен танысу;
-зерттеуші мен оқытушының 
кәсіби қызметінде Интернет- 
ресурстарды қолданудың
практикалық дағдыларын
қалыптастыру;
-дәстүрлі («журнал») және 
электронды басылымдарды
дайындаудың заманауи
қүралдарын игеру; л - ғылыми 
зерттеулер нәтижелерін
ұсынудың заманауи құралдарын 
игеру және т.б.

Білуі тиіс:
- ғылыми қызметте қолданылатын АКТ негізгі 
құралдарын;
- Интернеттің ақпараттық ресурстары, соның 
ішінде ғылыми акпаратты іздеуге арналған 
халықаралық ресурстарын;

ғылыми мәтінді дайындаудың негізгі 
ережелерін;
- электронды презентацияны қүруға койылатын 
талаптарын:
негізгі кұралдар және зерттеу нәтижелерін 
математикалық өндеу әдістерін.
Біліктілігі:
- ғылыми кызметте АКТ кұралдарын қолдану;
Зерттеу аясында ғылыми акпараттарды іздеу 
үшін Интернеттің, соның ішінде халықаралык 
ресурстардың тиісті ресурстарын таңдаңыз;
- ғылыми мәтіндерді журналға жариялауға 
дайындау;
- электронды презентациялар жасау;
- зерттеу нәтижелерін өңдеуге арналған АКТ 
қүралдарын тандау;
- білім беру кеңістігіндегі ресурстарды тандау.
Дағдылары:
- Интернеттегі іздеу жүйелеріндегі, соның ішінде 
халықаралық (баспа ісі) ғылыми ақпараттарды 
іздеу (webofscience, scopus және т.б.) бойынша 
жүмыс дағдылары;

Мем СТ сәйкес жарияланымдар мен 
диссертациялық зерттеулерді дайындау
дағдылары;
- зерттеу нәтижелерін математикалық өңдеу 
дағдылары;



STNI
5206

Современные 
технологии в 
научных 
исследованиях

Глобализация и 
цифровая 
экономика

Исследовательск 
ая практика

Цель дисциплины;
формирование знаний, умений и 
навыков использования
информационных технологий в 
научно-исследовательской и
образовательной деятельности. 
Задачи;
-расширить информационную 
культуру магистрантов;
-ознакомление с современными 
ИТ и средствами их
использования в научной и 
образовательной деятельности; 
-формирование практических 
навыков использования
ресурсов сети Интернет в 
профессиональной 
деятельности исследователя и 
педагога;
-овладение современными
средствами подготовки
традиционных («журнальных») 
и электронных публикаций; л - 
овладение современными
средствами представления
результатов научных
исследований и др.

- ақпараттық және білім беру кеңістігіндегі 
дагдылар.

ЗНАТЬ:
-основные средства ИКТ, используемые в 
научной деятельности;
-информационные ресурсы сети Интернет, в том 
числе международные для поиска научной 
информации;
-основные правила подготовки научного текста;
-требования к созданию электронных
презентаций:
основные средства и методы математической 
обработки результатов исследований.
УМЕТЬ:
-применять средства ИКТ в научной 
деятельности;
-выбирать соответствующие информационные 
ресурсы сети Интернет, в том числе 
международные, для поиска научной
информации в рамках исследования;
-готовить научные тексты для публикации в 
журнале;
-создавать электронные презентации;
-выбирать средства ИКТ для обработки 
результатов исследований;
-выбирать ресурсы в информационно-
образовательном пространстве.
ВЛАДЕТЬ:
-навыками работы в поисковых системах сети 
Интернет, в том числе международных 
(издательских), для поиска научной информации 
(webofscience, scopus и др.);

навыками подготовки публикации и 
диссертационного исследования в соответствие с 
ГОСТ;

навыками математической обработки 
результатов научных исследований;



навыками работы в информационно- 
образовательном пространстве.

ZBBT Заманауи білім 4 2 3 Ғ ЫЛЫМЫНЫҢ Зерттеу Курста педагогикалық іс- Білуі тиіс:
В 6207 беру тарихы жэне тәжірибесі тәжірибеде колданылатын - экономикалык пәндерді оқыту әдістемесі; оку

технологиялар философиясы, қазіргі білім беру материалын құрылымдаудың дидактикалык
және Басқару технологияларының логикасы, негізі;
бағдарламалар психологиясы. мазмұны, ерекшеліктері -ғылыми зерттеулерді үйымдастырудың

ашылады. әдістемесі; ғылымның жіктелуі, зерттеу 
нысандарын.
Біліктілігі:
- оқыту және зерттеу процесінде инновациялык 
формалар мен технологияларды қолдану; 
көпшілік алдында сөйлеу кезінде өз 
тұжырымдары мен зерттеу нәтижелерін негіздеу, 
тиісті ұсыныстарды әзірлеу үшін ақпаратты 
пайдалану және бағалау.

байланысқан экономикалык процестер 
тетіктерінің диалектикалық байланысын және 
интеграцияланған әрекетін қамтамасыз ету;
- оқу процесінде инновациялык формалар мен 
технологияларды қолдану.
Дағдылары:
- экономикалык мәселелер бойынша ғылымның 
заманауи бағыттарын зерттеу;
- ғылыми зерттеулердің әдістемесін жетілдіру 
бойынша тиісті ұсыныстар мен үсыныстар 
енгізу.
- қолданыстағы әдістемені қолдану, Қазақстан
Республикасында ғылыми зерттеулерді
ұйымдастыру және жүргізу.
зерттеудің заманауи әдістері;

ғылыми нәтижелерді тестілеу үшін
қолданыстағы стандарттар;
- үйымдастыру, жүргізу, талкылау (талкылау);
- талкылау нысандары;
- нақты жағдайлар әдісін қолдану, іскери 
ойындар өткізу және оларды практикалық

SOTP Современные История и Исследовательск В курсе раскрываются логика, сабақтарда қолдану әдістерін қолдану.
6207 образовательные философия ая практика содержание, специфика

технологии и науки, современных образовательных
программы технологий, используемых в ЗНАТЬ:



Психология 
управления

практике педагогической
деятельности.

-методику преподавания экономических
дисциплин; дидактические основы
структурирования учебного материала;
- методику организации научных исследований; 
классификацию науки, формы проведения 
научных исследований.
УМЕТЬ:
- использовать инновационные формы и 
технологии в процессе обучения и проведения 
научных исследований; обосновывать сделанные 
собственные выводы и результаты исследования 
в публичных выступлениях, использовать и 
оценивать информацию для выработки 
соответствующих предложений.
- обеспечивать диалектическую взаимосвязь и 
комплексное действие механизмов смежных 
экономических процессов;

использовать инновационные формы и 
технологии в процессе обучения.
ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ:
- исследования современных тенденций в науке 
по экономическим проблемам,
-делать соответствующие предложения и 
рекомендации по улучшению методологии 
проведения научных исследований.
-применения существующей методики,
организации и проведения научных
исследований в РК.
-современных методов ведения научных 
исследований;
-существующих стандартах апробации
полученных научных результатов;
-организации, проведении, обсуждении
(дискуссия);
- форм дискуссии;
-применении метода конкретных ситуаций, 
проведения деловых игр и применении методики 
их использования на практических занятиях

ЕРОА 
GSJ 
6207

Экономикалық 
пәндерді 
окыту

4 2 3 Ғ ылымының 
тарихы және
философиясы,

Зерттеу 
тәжірибесі

Пәндерді оқытуда дәстүрлі 
әдістерді қолдану мүмкіндігі. 
Топтық оқытудың белсенді

Білуі тиіс:
- қажетті мәліметтерді дұрыс және жүйелі, 
пәнаралык байланыстыру;



әдістемесі және 
ғылыми зерттеу 
жүргізу

Баскару 
психологиясы.

эдістері. Оқушылардың білімді 
игерудегі белсенділігі.

- сандық деректер жеткілікті дэлдігі, олардың 
көп санды белгілері бар.
Біліктілігі:

оқу процесінің тиімділігін анықтауға 
бағытталған эдістемені қолдану;
- дағдылар мен танымдық дағдылардың үдеу 
деңгейін анықтау үшін эдісті қолдану.
Дағдылары:
- оқытудың эр түрлі жүйесінің тиімділігі мен
тиімділігін анықтайтын диагностикалык
эдістерді қолдану;
- жүмыс істеп тұрған оқу процесін талдау.

MPED
PNI
6207

Методика 
преподавания 
экономических 
дисциплин и 
проведение 
научных 
исследований

История и
философия 
науки,
Психология 
управления

Исследовательск 
ая практика

Возможности использования
традиционных методов в
преподавании дисциплин.
Активные групповые методы 
обучения. Активность
обучающихся в усвоении
знаний.

ЗНАТЬ:
-корректное и системное, междисциплинарное 
доведение необходимых данных;
-числовые данные с достаточно высокой 
точностью, представляя их с большим числом 
значащих цифр.
УМЕТЬ:

применять методику, направленных на 
выявление результативности учебно
педагогического процесса;
-применить метод для выявления уровня 
форсированное™ умений и навыков
познавательной деятельности.
ИМЕТЬ НАВЫКИ:
-применение диагностических методик,
выявляющих полезность и эффективность 
разных систем обучения;
- анализ функционирующего процесса обучения.

Бейіндеуші пәндер циклы/Цикл профилирующих дисциплин-19 кредит/кредитов
К.ІЕ 
5301

Көшбасшылық 
және іс этикасы

5 1 1 Ғ ЫЛЫМНЫҢ 
тарихы жэне
философиясы, 
Басқару 
психологиясы

Глобализация 
және сандық
экономика ,Fыл 
ымизерттеулерде 
гізаманауитехно 
логиялар/

Пэннің міндеті жалпы
стратегиялық ойлауды жэне 
практикалық қажетгіліктерге 
бейімделген көшбасшының
нақты практикалық
басқарушылық дағдыларын
калыптастыру болып табылады,

Білуі тиіс:
-іскерлік қатынастардың этикалык нормалары, 
іскерлік қарым-қатынас негіздері, іскерлік 
қарым-қатынасты үйымдастырудың
принциптері мен эдістері; ұйымдастырушылық 
мэдениетті басқарудың мэні мен эдістері;



LDE Лидерство и
5301 деловая этика

История 
философия 
науки, 
Психология

и

управления

Глобализация и 
цифровая 
экономика ,
Современные 
технологии в
научных 
исследованиях, 
исследований

біз негізгі этикалык үғымдар, 
жүмыс стилі мен іскер тұлғаның 
сыртқы келбеті үшін моральдык 
талаптар туралы терең
акпаратты зерттейміз, бұл 
жүмысшылардың өнімділігі мен 
ұйымның нарықтағы қызметінің 
тиімділігін едәуір арттыра 
алады. жалпы. Серіктестермен 
келіссөздер жүргізу этикасы; 
қүжаттама этикасы; этикалык 
бәсекелестік әдістерін қолдану.

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

үйымдағы кактыгыстар мен күйзелістерді 
басқарудьщ себептері мен әдістері
Біліктілігі:
кәсіби қызмет барысында концептуалды- 
категориялық аппараттарды, гуманитарлық және 
әлеуметтік ғылымдардың негізгі заңдылықтарын 
қолдануға;
әлемдік тарихи процесті шарлау, қоғамда болып 
жатқан процестер мен кұбылыстарға талдау 
жасау;
зияткерлік даму, мәдени деңгей, кәсіби 
қүзіреттілікті арттыру үшін таным әдістері мен 
қүралдарын қолдану;
Дағдылары:
персоналдың мінез-қүлқын баскарудың 
заманауи технологиялары (үйымдағы 
моральдык-психологиялық климатты 
қалыптастыру және колдау; іскерлік 
қатынастардың этикалық деңгейін және іскерлік 
қарым-катынас тиімділігін арттыру;
үйымдастыру мәдениетін басқару; қактығыстар 
мен күйзелістерді басқару)

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



этических методов
конкуренции.

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)

ккик
S 5301

Кәсіпорындарды 
қайта 
ұйымдастыру, 
қаржыландыру 
және 
сауықтыру

5 1 1 Ғ ылымның 
тарихы және
философиясы, 
Басқару 
психологиясы

Глобализация и 
цифровая 
экономика ,Гыл 
ымизерттеулерде 
гізаманауитехно 
логиялар /
Современные 
технологии в
научных 
исследованиях, 
Исследований

Пәнді оқып-үйренудің мақсаты 
студенттерге үйымның
дағдарысты баскару
саласындағы казіргі заманғы 
іргелі білім беру, студенттерді 
коммерциялық үйымдардың
қаржысын дағдарысты баскару 
әдістері мен әдістерімен игеру, 
дағдарыстық жағдайлардың
алдын-алу мәселелерін шешу 
дағдыларын игеру немесе 
ұйымның нәтижелеріне әсерін 
азайту болып табылады.

Білуі тиіс:
- қазіргі экономиканыц макро және микро 
деңгейлерде жұмыс істеу зандылықтары;
- ұйымдардың қаржылық кызметін реттейтін 
және сипаттайтын қазіргі заманғы заңнама, 
нормативтік қүжаттар мен оқу күралдары;
- микро деңгейдегі шаруашылык жүргізуші 
субъектілердің қызметін сипаттайтын заманауи 
индикаторлар жүйесін күру, есептеу және талдау 
үшін негіз;
Біліктілігі:
- экономикалык құбылыстардың, процестердің 
өзара байланысын талдау;
- нақты жағдайларды талдауда экономикалык 
сипаттағы проблемаларды анықтап, оларды 
әлеуметтік-экономикалық тиімділік өлшемдерін, 
кауіп-қатерді бағалау және мүмкін әлеуметтік- 
экономикалық салдарларды ескере отырып 
шешу жолдарын ұсыну;
-әр түрлі меншік нысандарындағы
кәсіпорындардың есептеріндегі каржылық, 
бухгалтерлік және баска ақпаратты талдау және 
түсіндіру және ақпаратты баскару шешімдерін 
қабылдау үшін пайдалану;

-нормативті әдістерге және колданыстағы 
нормативтік базаға негізделген экономикалық 
көрсеткіштерді есептеу;
- стандартты теориялык және эконометриялық 
модельдерге сүйене отырып, экономикалық 
процестердің дамуын болжау;



RFOP
5301

Реорганизация, 
финансирование и 
оздоровление 
предприятий

История и
философия 
науки, 
Психология 
управления

Глобализация и 
цифровая 
экономика ,
Современные 
технологии в
научных 
исследованиях, 
исследований

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.

- кәсіпорындарды сауықтыру бағдарламаларын 
әзірлеу;
- ұйымның дағдарысты баскарудың стратегиясы 
мен тактикасын аныктау;
Дағдылары:
- экономикалық зерттеулердің методологиясы;
- экономикалық мәліметтерді өңдеудің және 
талдаудың қазіргі заманғы әдістері;
- микро деңгейдегі экономикалық процестер мен 
құбылыстарды сипаттайтын экономикалық 
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.

JK
6308

Жобаларды 
коммерциялау

5 1 2 Көшбасшылықж 
әнеісэтикасы

Ғылымиз 
ерттеулердегі 
заманауи 
технологиялар

Пән болашақ мамандарға
инвестициялық процесті, оның 
қаржылық қызметтерін
ұйымдастыруда және іске 
асыруда кәсіби білім алуға, 
жобалар мен технологиялардың 
нәтижелерін 
коммерциализациялаудың 
тиімді сценарийлерін және 
заманауи әлемдік экономикада 
технологиялық бизнесті
күрудың негіздерін жүйелі 
түрде түсінуге арналған
теориялық және практикалық 
бағытқа ие.

Білуі тиіс:
-инновациялық және инвестициялық
жобалардың тиімділігін бағалау критерийлері; 
-гранттық өтінімдерді әзірлеуде логикалық- 
құрылымдық матрица кұру принциптері;

инновациялык жобаларды
коммерциализациялау кезінде тәуекел
факторларын есепке алу әдістері;

осы пәннің арнайы экономикалық
терминологиясы мен лексикасы және
инвестицияларды экономикалық бағалау 
бойынша практикалық есептер шығару 
дағдылары бар.
Біліктілігі:
-инвестициялық жобалардың тиімділігін
бағалаудың статикалық және динамикалық 
әдістерін қолдана отырып, инвестициялық 
жобаның экономикалық тиімділігін бағалау 
мүмкіндігі;



КР
6308

Коммерциализаци 
я проектов

Лидерство и
деловая этика

Современные 
технологии в
научных 
исследованиях, 
исследований

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.

- нарықтық дамудың стратегиялық аспектілері
негізінде инвестициялық жобаның
тұрактылығын анықтау.
Дағдылары:

жобаның бұзылған нүктесін есептеу 
дағдылары;
- жобаны маркетинг негіздеу дағдылары;
- инновациялық жобаны коммерциализациялау 
кезеццерін 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
динамических методов.

на основе

IJBS Инновациялык 5 1 2 Геосаясат және Г ылымизерттеул Бул пэн бизнес-зерттеу Білуі тиіс:
6308 жобаларды инвестициялыр, ердегізаманауите тәжірибесін барлық бизнесті жоспарлаудың инновациялык

бизнес-жоспарлау Экономикалык хнологиялар көріністерінде ашады жэне құралдарын талдау.
саясат кэсіпорынның (ұйымның) Біліктілігі:

мақсаттары мен стратегиясын -бизнесті жоспарлаудың инновациялык
анықтау, болашаққа арналған іс- құралдарына талдау жасау.
шаралар жоспарын қуру, - бизнесті жоспарлау;
мақсаттарға жету үшін тэуелсіз корытындылар шығарады,
инвестиция көлемін анықтау ұсыныстарды, болжамдар мен жоспарларды
жэне жобадағы инвестициялық дайындайды және сұраныс пен ұсыныс
шығындардың тиімділігін жағдайын ескере отырып, инновациялык
бағалау мүмкіндіктерін жобаларды жоспарлайды.
зерттейді. Дағдылары:

логикалық, аналитикалық жэне
тұжырымдамалык ойлау кабілеттері

ВНР Бизнес- Геополитика и Современные Данная дисциплина раскрывает
6308 планирование инвестиции, технологии в практику бизнес-исследований ЗНАТЬ:

инновационных Экономическая научных во всех ее проявлениях и проводить анализ инновационных инструментов
проектов политика исследованиях, рассматривает умение бизнес-планирования

исследований определять цели, стратегию УМЕТЬ:
деятельности предприятия проводить анализ инновационных
(организации), разрабатывать инструментов бизнес-планирования.
план действий на перспективу, - планировать бизнес;
определять сумму инвестиций - делать самостоятельные выводы, готовить
для достижения поставленных предложения, прогнозы и планы и планировать
целей и оценивать инновационные проекты с учетом конъюнктуры
эффективность спроса и предложения.
инвестиционных затрат в ВЛАДЕТЬ:
проект. навыками логического, аналитического и

концептуального мышления
6 HEJ Халықаралық 5 2 1 Геосаясат жэне Зерттеу Курста элемдік экономиканың Білуі тиіс:

5305 экономикалық инвестициялыр, тәжірибесі ерекшеліктері, элемдік -әлемдік экономиканың жалпы теориялық
жүйе Экономикалык экономиканың даму үрдістері негіздері;

саясат мен тенденциялары, эртүрлі елдердің дамуының негізгі
халықаралык бизнестің сыртқы сценарийлері мен модельдері;
ортасы, халықаралық - халықаралық экономикалык процестердің даму
инвестициялар мен сауда принциптері жэне х реттеу жэне негізі;



Г еополитика и
инвестиции,

Исследовательск 
ая практика

саясаты, әлемдік қоғамдастык 
елдерінің экономикалық
интеграциялық процестері,
әлемдік қоғамдастықтың
жаһандык мәселелері
көрсетілген.

Курс раскрывает специфику 
мирового хозяйства, процессы и

- әлемдік экономикалық саясаттың принциптері
және оны іске асырудың тетіктері; 
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалык
дамуының перспективалары және Қазақстанның 
әлемдік экономикаға интеграциясы.
Біліктілігі:
- әлеуметтік-экономикалык процестер мен 
қүбылыстар туралы отандық және шетелдік 
статистика деректерін талдау және түсіндіру;
- әр түрлі елдердегі жаһандык сауда және 
инвестициялық саясаттың ерекшеліктеріне 
қатысты мәселелерді шешуге;
- халықаралық экономикалык катынастардың
әртүрлі бағыттарындағы ұлттық және
халықаралык экономикалық ұйымдардың
жарияланымдары негізінде әлемдік
экономикалык қатынастардың жай-күйі туралы 
статистикалық мәліметтерді іріктеуді жүзеге 
асыру;

халықаралық экономикалық қатынастар 
субъектілерінің сыртқы экономикалық қызметке 
қатысуының орындылығы мен тиімділігіне 
талдау жүргізу үшін халыкаралық экономикалық 
катынастардың даму формалары мен бағыттары 
туралы білім жүйесін пайдалану;
- тиісті баскару шешімдерін қабылдау үшін 
әлемдік экономикалык катынастардың жағдайын 
талдау.
Дағдылары:
-әлемдік экономика және халықаралық 
экономикалык қатынастар саласындағы зерттеу 
әдістемесі;
- стандартты теориялық және эконометриялык
модельдерді қолдану арқылы сыртқы
экономикалык құбылыстар мен процестерді 
талдау әдістері мен әдістері;
- өздік жүмыс дағдылары, өзін-өзі үйымдастыру 
және нүсқауларды орындауды ұйымдастыру.

ЗНАТЬ:



Международная 
экономическая 
система

Экономическая
политика

тенденции развития мировой 
экономики, внешней среды 
международного бизнеса,
международную 
инвестиционную и торговую 
политику, процессы
экономической интеграции
стран мирового сообщества, 
глобальные проблемы мирового 
сообщества

общетеоретические основы мировой 
экономики; - основные сценарные прогнозы и 
модели развития различных стран;

принципы развития международных 
экономических процессов и основы и х 
регулирования;
- принципы мировой экономической политики и 
механизмы ее реализации; - перспективы 
социально-экономического развития Казахстана 
и интеграции Казахстана в мировую экономику.
УМЕТЬ:
- анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и 
явлениях;
- ориентироваться в вопросах, связанных с 
особенностями проведения мировой торговой и 
инвестиционной политики в различных типах 
стран;
- осуществлять отбор статистических данных о
состоянии мирохозяйственных связей на основе 
публикаций национальных и международных 
экономических организаций по различным 
сферам международных экономических
отношений;
- использовать систему знаний о формах и
направлениях развития международных 
экономических отношений для проведения 
анализа целесообразности и эффективности 
участия субъектов международных
экономических отношений во
внешнеэкономической деятельности;
- анализировать состояние мирохозяйственных 
связей для принятия соответствующих 
управленческих решений.
ВЛАДЕТЬ:
- методологией исследования в сфере мировой 
экономики и международных экономических 
отношений;
-методами и приемами анализа 
внешнеэкономических явлений и процессов с



IG Инвестиция және
5305 геосаясат

5 2 Геосаясат жэне 
инвестициялыр, 
Экономикалык 
саясат

Зерттеу 
тәжірибесі

Бул пәнде ең маңызды 
мәселелер қарастырылады, этап 
айтқанда: инновациялық
жобаларды бизнес-жоспарлау 
тұжырымдамасы, мәні, даму 
стратегиясы, оны калыптастыру 
механизмі. Бизнес-жоспар 
кұрудың әдістемесі келтірілген, 
оны іске асыру процесі, 
кәсіпорынның бизнес-
диагностикасы, тәуекелдерді 
есепке алу, инновациялык 
жобаларды бизнес-жоспарлауда 
бәсекелестік пен инновацияның 
рөлі көрсетілген. Осы саладағы 
отандық тәжірибенің
ерекшеліктері ескерілген,
бизнес-жоспарларды дайындау 
мен практикада жиі кездесетін 
қателіктер және олардың 
әдістері
жою. Инновациялык жобаларды 
қаржыландыру нысандары 
көрсетілген. Инновациялык 
жобалардың құнын бағалау 
әдістері қарастырылған.

помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей;
-навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений.__________________________________
Білуі тиіс:
- ұйымдағы бизнесті жоспарлаудың теориялық 
және әдіснамалык негіздері;

-бизнес-жоспардың барлық бөлімдерінің 
мазмұны;
-бизнес-жоспарды құру кұрылымы мен 
дәйектілігі;
- бизнесті жоспарлау процесінің бағыты.
Біліктілігі:
- бизнес-жоспарды талдап, оны ұсынуды 
ұйым дастырады;
- бизнес-жоспарларды құру үшін колданылатын 
қолданбалы бағдарламаларды қолдану.
Дағдылары:
- арнайы экономикалық терминология және осы 
пәннің заманауи аналитикалық кұралдары;
- бизнестегі жоспарлау мен басқарудың заманауи 
әдістері;
- бизнесті жоспарлау әдістемесі және ұйымның 
бизнес-жоспарын кұрудағы практикалык 
дағдылар.

IG
5305

Инвестиция и 
геополитика

Геополитика и 
инвестиции, 
Экономическая 
политика

Исследовательск 
ая практика

По данной дисциплине 
рассматриваются наиболее 
важные проблемы, а именно: 
понятие, сущность, стратегия 
развития бизнес-планирования 
инновационных проектов, 
механизм его формирования. 
Дается методика составления

ЗНАТЬ:
- теоретические и методологические основы 
бизнеспланирования в организации;
- содержание всех разделов бизнес-плана;



бизнес-плана, раскрывается
процесс его реализации, бизнес- 
диагностика предприятия,
показываются учет рисков, роль 
конкуренции и инновации в 
бизнес-планировании 
инновационных проектов.
Рассматриваются особенности 
отечественного опыта в данной 
области, отмечаются наиболее 
часто встречающиеся ошибки 
при составлении и
практическом воплощении в 
жизнь бизнес-планов и методы 
их 
устранения. Указываются
формы финансирования
инновационных проектов.
Рассмотрены методы оценки 
стоимости инновационных
проектов.

- структуру и последовательность разработки 
бизнесплана; - ориентацию процесса бизнес- 
планирования.
УМЕТЬ:
- проанализировать бизнес-план и организовать 
его презентацию; - использовать прикладные 
программы, применяемые для разработки 
бизнес-планов.
ВЛАДЕТЬ:
- специальной экономической терминологией и 
современным аналитическим инструментарием 
данной дисциплины;
- современными методами планирования и 
управления в бизнесе;

методикой планирования
предпринимательской деятельности и
практическими навыками разработки бизнес- 
планов организации.

7 UII 
6310

Үлттық 
инновациялық 
инфрақұрылым

4 2 3 Геосаясат және 
инвестициялыр 
Экономикалық 
саясат

Зерттеу 
тәжірибесі/Иссле 
довательская 
практика

Тәртіп қалыптасуға
шақырылады
Инновациялық инфракұрылым 
бойынша білім кешенінің 
магистранттары
макро деңгей (инновациялық 
процесс теориясы,
инновациялық даму
тұжырымдамасы, жалпы 
инновацияның сипаттамалары) 
және микро деңгейде (іске 
асырудың негізгі факторлары) 
инновация, инновациялық
компанияны кұру және дамыту, 
инновациялық стратегияны
тандау, 
инвестициялар тарту және т.б.).

Білуі тиіс:
- экономикалық дамудың қазіргі тенденциялары 
мен түрлері;
- ұлттык инновациялық инфракұрылымның мәні;

жаңа инновациялық кәсіпорындар мен 
ұйымдарды құру принциптері.
Біліктілігі:
- ұйымның негізгі ережелерін және басқару 
менеджментінің әдістерін талдау;

шаруашылық субъектісінің нарықтағы 
экономикалық жағдайын бағалау;
Дағдылары:
- инновациялық кәсіпорындар мен ұйымдарды 
баскару әдістемесі.
- алуға мүмкіндік беретін инновациялык мінез- 
құлық стратегиясы мен тактикасын тандау 
әдістемесі
және кәсіпорынның бәсекелік артықшылығын 
қолдау



Nil
6310

Национальная 
инновационная 
инфраструктура

Г еополитика и 
инвестиции, 
Экономическая 
политика

Исследовательск 
ая практика

Дисциплина призвана
сформировать у
магистрантов комплекса знаний 
об инновационной
инфраструктуре как на 
макроуровне (теории
инновационного процесса,
концепции инновационного
развития, общая 
характеристика инноваций), так 
и на микроуровне (ключевые 
факторы осуществления 
инноваций, создание и развитие 
инновационной компании,
выбор инновационной
стратегии, 
привлечение инвестиций и др.)-

ЗНАТЬ:
- Современные тенденции и разновидности 
экономического развития;

Сущность национальной инновационной 
инфраструктуры;
- Принципы создания новых инновационных 
предприятий и организаций.
УМЕТЬ:

анализировать основные положения
организации и методы управления
нововведениями;

оценивать экономическое положение 
хозяйствующего субъекта на рынке;
ВЛАДЕТЬ:
- методикой по управлению инновационных 
предприятии и организации.
- методикой выбора стратегии и тактики 
инновационного поведения, позволяющего 
получить
и сохранить конкурентные преимущества 
предприятия

KIIKU
6310

Кәсіпорынның 
инвестициялық 
инновациялық 
қызметінің 
ұйымдастыруы

4 2 3 Геосаясат жэне 
инвестициялыр, 
Экономикалык 
саясат

Зерттеу 
тәжірибесі/Иссле 
довательская 
практика

Курс инвестициялардагы
жаппай қүбылыстар мен 
процестерді ашады
және сандық түрдегі инновация. 
Статистикалық
эдістер мен модельдер,
жоспарлау, болжау жэне
инвестицияларды басқару жэне 
инновациялық қызмет
теориялық те, практикалык 
жағынан да маңызды 
қарым-қатынас.

Білуі тиіс:
инвестициялар мен инновациялардыц 

индикаторлар жүйесі;
Берілген экономикалык міндеттерді шешу үшін 
қажетті мэліметтерді талдау әдістері.
Біліктілігі:
- эртүрлі статистикалық эдістерді колдана 
отырып мэліметтерді жинайды жэне өндейді;
- сэйкес деректерді өндеу қүралдарын тандау 
міндет кою;
- есептіліктің эр түрлі нысандарында жэне басқа 
да ішкі жэне сыртқы көздердегі қажетті 
ақпаратты жинау, талдау жэне түсіндіру.
Дағдылары:
- қажетті мәліметтерді жинау жэне өңдеу 
дағдылары;
- статистикалық талдау көрсеткіштерін талдау 
жэне түсіндіру дағдылары
инвестициялар мен инновациялар;



OIIDP
6310

Организация 
инвестиционной и 
инновационной 
деятельности 
предприятия

Г еополитика и
инвестиции, 
Экономическая 
политика

Исследовательск 
ая практика

Курс раскрывает массовые 
явления и процессы в
инвестиционной
и инновационной деятельности, 
поддающиеся количественной 
оценке. Статистические 
методы и модели,
планировании, 
прогнозировании и управлении 
инвестиционной и 
инновационной деятельностью 
имеют большое значение как в 
теоретическом и практическом 
отношении.

- инвестициялау және күрделі процестердің даму 
тенденцияларын анықтау дағдылары 
ұйымдардың инновациялық қызметі.

ЗНАТЬ:
- системы показателей инвестиционной и 
инновационной деятельности;
-методы анализа данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач.
УМЕТЬ:
- собирать и обрабатывать данные с помощью 
различных статистических методов;
- выбирать инструментальные средства для 
обработки данных в соответствии с 
поставленной задачей;
- собирать, анализировать и интерпретировать 
необходимую информацию, содержащуюся в 
различных формах отчетности и прочих 
отечественных и зарубежных источниках.
ВЛАДЕТЬ:
-навыками сбора и обработки необходимых 
данных;

навыками анализа и интерпретации 
показателей статистического анализа 
инвестиционной и инновационной деятельности;
- навыками выявления тенденций в развитии 
сложных процессов в инвестиционной и 
инновационной деятельности организаций.
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