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      Дисциплина рассматривает 

методические и 

методологические основы 
проведения экономических 

исследований. Изучает 

предмет, проблемы 

исследования, 
моделирование и экспертная 

оценка, формирование 

собственных гипотез, 
изучение концептуальных 

результатов научных 

исследований. 
Discipline examines the 

methodological and 

methodological foundations of 

conducting economic research. 
He studies the subject, 

research problems, modeling 

and expert evaluation, the 
formation of his own 

hypotheses, the study of the 

conceptual results of scientific 

research. 

  

Мамандыққа міндетті компонеттер (ЖОО компоненті) /  Обязательные компоненты (ВУЗовский компонент) 

1 ОҚТ 

ДВО 

AE 

Nkm 

7202 

 

Ғылыми  өлшемдер 

Наукометрия 

Scientometrics  

2 1 Бұл курс ғылыми-теоретика 

теориясы мен әдістемесін, 

оның негізгі санаттарын, 
үлгілерін, түрлерін 

қарастырады. 

Данный курс изучает  
теорию и методологию 

наукометрии, ее основные 

категории, модели, виды.  
This course examines the 

theory and methodology of 

sciencemetrology, its main 

Философия 

Философия 
Philosophy 

 

Әлеуметтік 

педагогика 
және өзін-өзі 

тану 

Социальная 
педагогика и 

самопознание 
Social pedagogy 

and self-

knowledge 
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categories, models, types. 

Таңдау бойынша элективті компоненттер / Элективные компоненты по выбору 

1 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

IEc7301 

EI7301 
EI7301 

 

Интеграцияның 

экономикасы  
Экономика интеграции 

Economics of integration  

3 1 

Зерттелетін пәннің 

қолданылатын теориялық 
негіздері осы құбылыстың 

табиғатын зерттеудің 

бірнеше деңгейінде: әлемдік, 
ұлттық, салааралық және 

салалық дамуды қамтиды. 

Теоретико-прикладные 

основы изучаемой 
дисциплины 

предусматривают 

исследования природы 
данного явления на 

нескольких уровнях: 

мировой, национальной, 
межотраслевой и 

отраслевого развития.  

Applied theoretical bases of 

the discipline under study 
include studies of the nature of 

this phenomenon at several 

levels: world, national, 
interindustry and sectoral 

development. 

Фирманың 
экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 
безопасность 

фирмы 

Economic 
security of firm 

Экономика 
және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 
предпринимате

льство 

Economics and 
entrepreneurship 

2 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

SBECE 

7302 

EZBEC 

7302 

EDBC 

7302 

Сандық бизнес пен 

электронды коммерция 
экономикасы  

Экономика  цифрового 

бизнеса и электронной 
коммерции 

Economics of digital 

business and e-Commerce 

3 1 

Тәртіп сандық 

экономиканың негізгі 
мәселелерін қарастырады, 

нақты экономиканың желілік 

экономикаға, электрондық 
және сандық түрленуіне 

айналады. Цифрлық 

экономикадағы желінің және 

виртуалды құрылымының 
қалыптасуын және дамуын 

зерттейді. Мемлекеттік 

Фирманың 

экономикалық 
қауіпсіздігі 

Экономическая 

безопасность 
фирмы 

Economic 

security of firm 

Экономика 

және 
кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимате
льство 

Economics and 

entrepreneurship 
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қолдау жүйесін талдайды. 

Дисциплина рассматривает 

основные вопросы цифровой 
экономики, трансформацию 

реальной экономики в 

сетевую, электронную и 

цифровую. Изучает вопросы 
формирования и развития 

структуры сетевой и 

виртуальной фирмы в 
цифровой экономике. 

Анализирует систему 

государственная поддержки. 
Discipline examines the main 

issues of the digital economy, 

the transformation of the real 

economy into a network 
economy, electronic and 

digital. He studies the 

formation and development of 
the network and virtual 

company structure in the 

digital economy. Analyzes the 

system of state support. 

3 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

UE7301 

NE7301 
NE7301 

 

Ұлттық экономика 
(ілгермелі деңгей) 

Национальная экономика 

(продвинутый уровень) 

National economy (advanced 
level) 

3 1 

Пәннің алдыңғы қатарлы 

деңгейі ұлттық 

экономиканың әлеуеті 
жүйесін, оны болжау 

принциптерін, мемлекеттік 

реттеуді қарастыруға 

бағытталған. Ол аймақтық 
үдерістерді, экономикалық 

қауіпсіздікті, ұлттық 

экономикалық жүйенің 
теңгерімін зерттейді. 

Продвинутый уровень 

дисциплины направлен на 

Фирманың 

экономикалық 
қауіпсіздігі 

Экономическая 

безопасность 

фирмы 
Economic 

security of firm 

Экономика 

және 
кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимате

льство 
Economics and 

entrepreneurship 
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рассмотрение системы 

потенциалов национальной 

экономики, принципов ее 
прогнозирования, 

государственного 

регулирования. Изучает 

региональные процессы, 
экономическая  

безопасность, 

сбалансированность  
национальной 

хозяйственной системы. 

The advanced level of 
discipline is aimed at 

considering the system of 

potentials of the national 

economy, the principles of its 
forecasting, state regulation. 

He studies regional processes, 

economic security, the balance 
of the national economic 

system. 

4 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

GZSSE 

7302 

KKMNI 

7302 

QQMSR 

7302 

 

Ғылыми зерттеулердің 

сандық және сапалық 
әдістері  

Количественные и 

качественные методы 

научных исследований 
Quantitative and qualitative 

methods of scientific 

research 

3 1 

Пән ғылыми зерттеулердің 

сандық және сапалық 
әдістерін зерттейді, 

диссертациялық зерттеу 

шеңберінде қолдану. 
Дисциплина изучает 

количественные и 

качественные методы 

научного исследования, 
применение в рамках 

диссертационного 

исследования. 
Discipline studies quantitative 

and qualitative methods of 

scientific research, application 

Фирманың 

экономикалық 

қауіпсіздігі 
Экономическая 

безопасность 

фирмы 

Economic 
security of firm 

Экономика 

және 

кәсіпкерлік 
Экономика и 

предпринимате

льство 

Economics and 
entrepreneurship 
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in the framework of the 

dissertation research 

5 

БП ТК 
БД КВ 

ВD EK 

ZhE7301 
SE7301 

NE7301 

 

Желілік экономика 

Сетевая экономика 
Network Economy 

 

3 1 

 Электрондық 

коммерцияның заманауи 
тұжырымдамаларын зерттеу, 

экономикадағы интернет-

технологияларды пайдалану, 
ақпараттық желілердің 

экономикасын зерттеу, 

желілік сауда, Интернет 
сияқты желілердің 

экономикалық тиімділігін 

есептеу. 

Изучение современных 
концепций электронной 

торговли, использования 

Интернет технологий в 
экономике,   изучение 

экономики информационных 

сетей, сетевой коммерции, 
расчета экономической 

эффективности сетей типа 

Интернет. 

Тhe study of modern concepts 
of electronic commerce, the 

use of Internet technologies in 

the economy, the study of the 
economy of information 

networks, network commerce, 

the calculation of the 

economic efficiency of 
networks such as the Internet. 

Фирманың 
экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 
безопасность 

фирмы 

Economic 
security of firm 

Экономика 
және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 
предпринимате

льство 

Economics and 
entrepreneurship 

6 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

EST 

7302 

SAE 

7302 

SAE 

7302 

Экономикадағы 

статистикалық талдау 
Статистический анализ в 

экономике 

Statistical analysis in 

3 1 

Курста экономикадағы 

статистикалық талдау 
әдістері, олардың жіктелуі, 

индикаторлары, 

процедуралары. 

Фирманың 

экономикалық 
қауіпсіздігі 

Экономическая 

безопасность 

Экономика 

және 
кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимате
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 economics Курс изучает статистические 

методы анализа в экономике, 

их классификацию, 
показатели, порядок 

проведения. 

The course studies statistical 

methods of analysis in the 
economy, their classification, 

indicators, procedure. 

фирмы 

Economic 

security of firm 

льство 

Economics and 

entrepreneurship 

7 

БП ТК 
БД КВ 

ВD EK 

KGKK 

7303 

KKNK 
7303 

CKSCE 

7303 

 

Қазақстандық ғылыми 

кеңесшінің курсы  
Курс казахстанского 

научного консультанта  

The course of the Kazakhstan 
scientific consultant 

 

4 2 

Курс докторанттардың 
диссертациялық зерттеу 

тақырыбы бойынша 

теорияны, практиканы, 

әдіснаманы зерттеуді 
қарастырады. 

Курс предусматривает 

изучение теории, практики, 
методологии  по теме 

диссертационного 

иследования докторанта.  
The course provides for the 

study of theory, practice, 

methodology on the theme of 

dissertational research of 
doctoral students. 

Фирманың 
экономикалық 

қауіпсіздігі 

Экономическая 
безопасность 

фирмы 

Economic 
security of firm 

Экономика 
және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 
предпринимате

льство 

Economics and 
entrepreneurship 

8 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

SHC 

7304 

KZK 

7304 

SCFS 7304 

 

Шетелдік кеңесшінің 
курсы  

Курс зарубежного 

консультанта  
Special course from foreign 

supervisor  

 

2 2 

Бұл курс докторанттардың 

диссертациялық зерттеу 

тақырыбы бойынша 
шетелдік тәжірибені 

зерделеуді көздейді. 

Данный курс 
предусматривает изучение 

зарубежного опыта по теме 

диссертационного 
иследования докторанта. 

This course provides for the  

Фирманың 

экономикалық 

қауіпсіздігі 
Экономическая 

безопасность 

фирмы 
Economic 

security of firm 

Экономика 

және 

кәсіпкерлік 
Экономика и 

предпринимате

льство 
Economics and 

entrepreneurship 
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