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Пререквизиты  

Постреквизи
ттер 
Постреквизи
ты  

"Банктік бизнеске" мамандану пәндері 

1 БП, ТК Банк 
қызметіндегі 
Логистика 

4 1 Курс мазмұны. Банк логистикасының негіздері экономикалық білімнің жиынтығы ретінде. Банк 
логистикасының түрлері мен ерекшеліктері. Кредиттік және инвестициялық бағдарламалар. 
Бағалы металдар. Банктің қор нарығындағы қызметі. Инкассаторлық тасымалдар. Банк жүйесін 
интернеттендіру. Факторинг технологияларының логистикалық тұжырымдамасы 

Күтілетін нәтижелер:  
Білім: банк қызметіндегі логистикалық шешімдер тиімділігінің критерийлерін білу; банк 
қызметінің логистикасындағы жүйелік тәсіл; банк қызметінде логистиканы қолданудың 

әдіснамалық негіздерін білу; банктің ерекшелігін ескере отырып, оның логистикалық жүйесін 
құра білу;  
Іскерліктер: логистикалық қағидаттар мен рәсімдерді жүзеге асыру нәтижесінде алынған 
нәтижелерді дұрыс түсіндіре білу;  
Дағдылар: банктер үшін логистикада эконометриялық модельдерді пайдалану дағдылары;  . 
Құзіреттілік: банк қызметінің логистикасы саласындағы қазіргі технологиялық, ақпараттық және 
ұйымдастырушылық инновациялар қабілеті; 

Қаржыға 
кіріспе 

Стратегиялы
қ банктік 
менеджмент 

 БД, КВ Логистика в 
банковской 
деятельности 

4 1 Содержание дисциплины: Основы банковской логистики как совокупность экономических 
знаний. Виды и особенности банковской логистики. Кредитные и инвестиционные программы. 
Драгоценные металлы. Деятельность банка на фондовом рынке. Инкассаторские перевозки. 
Интернетизация банковской системы. Логистическая концепция технологий факторинга. 

Ожидаемый результат:   
знать: критерии эффективности логистических решений в банковской деятельности; системный 
подход в логистике банковской деятельности; методологические основы применения логистики в 
банковской деятельности;  построить логистическую систему банка с учетом его специфики; 

уметь: правильно интерпретировать результаты, полученные в результате реализации 
логистических принципов и процедур;   
иметь навыки существующими технологическими, информационными и организационными 
инновациями в области логистики банковской деятельности  

быть компетентным: навыками использования эконометрических моделей в логистике для 
банков. 

Введение 
финансы 

Стратегичес
кий 
банковский 
менеджмент 



 

 

2 БП,ТК Банк 
қызметінің 
теориясы 

5 1  Курс мазмұны: ҚР банк жүйесі. ҚР ҰБ. ҚР коммерциялық банктері. Банк қызметін реттеу. 
Коммерциялық банктің пассивті операциялары. Коммерциялық банктердің белсенді 
операциялары. Коммерциялық банктің өтімділігі. Коммерциялық банктің несие саясаты. 
Банкаралық кредиттеу. Корпоративтік клиенттерге кредит беру. Коммерциялық банктердің 
делдалдық операциялары. Клиенттерге есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету. Банк 
қызметіндегі экономикалық қауіпсіздікті басқару. 

Күтілетін нәтижелер:  

Білім: банк қызметіндегі басқару шешімдерінің әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалау 
әдістерін білу; банктік қызметті жүзеге асыра білу; банк қызметінің негіздерін білу; 
Іскерліктер: банк қызметіндегі басқару шешімдерінің ұсынылған нұсқаларын сыни бағалай білу;  
Дағдылар: экономикалық тиімділік және тәуекелдер критерийлерін ескере отырып, 
басқарушылық шешімдерді жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу дағдысы; 
Құзіреттілік: банк қызметі саласындағы зерттеу және тәжірибелік жұмыстың негізгі әдістері мен 
тәсілдері қабілеті.  

Қаржыға 
кіріспе 

Стратегиялы
қ банктік 
менеджмент 

БД, КВ Теория  
банковской 
деятельности 

5 1 Содержание дисциплины: Банковская система РК. НБ РК. Коммерческие банки РК. 
Регулирование банковской деятельности. Пассивные операции коммерческого банка. Активные 
операции коммерческих банков. Ликвидность коммерческого банка. Кредитная политика 
коммерческого банка. Межбанковское кредитование. Кредитование корпоративных клиентов. 
Кредитование физических лиц. Посреднические операции коммерческих банков. Расчетно-
кассовое обслуживание клиентов. Управление экономической безопасностью в банковской 
деятельности. 

Ожидаемый результат:  
знать: основы банковской деятельности;  методы оценки социально-экономической 

эффективности управленческих решений в банковской деятельности; осуществлять банковскую 
деятельность; 
уметь: критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений в банковской 
деятельности; 
иметь навыки основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 
области банковской деятельности. 
быть компетентным: навыками разработки предложения по совершенствованию 
управленческих решений с учетом критериев экономической эффективности и рисков 

Введение 
финансы 

Стратегичес
кий 
банковский 
менеджмент 

«Қаржыны басқаруға»   мамандану пәндері 

3 БП,ТК Дағдарыс 
жағдайындағы 
кәсіпорынның 
қаржылық 

тұрақтылығын
ың тетіктері 

4 1 Курс  мазмұны: Қаржылық тұрақтылық түсінігі. Қаржылық тұрақтылықты талдау әдістері. 
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының түрлері. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын 
қамтамасыз ету механизмдері. Экономикалық дағдарыс жағдайындағы қаржы тұрақтылығының 
негізгі көрсеткіштері. Банкроттық ықтималдығы көрсеткішін талдау (Z-Альтман шоты). 

Банкроттық ықтималдығының көрсеткіштерін талдау (Z-Таффлер шоты). Банкроттық 
ықтималдығы көрсеткішін талдау (Z-Түлкі шоты). Қаржылық тұрақтылық мониторингі. 

Күтілетін нәтижелер:  
Білім: стратегиялық басқару мен стратегияларды болжау, әзірлеу әдістері және басқарудың 
әртүрлі деңгейлерінде ғылыми және инновациялық қызметті қолдау нысандары, әдістерін білу; 
қаржы дағдарысының мәні мен сипаты, қаржы дағдарысының пайда болу себептері мен оларды 
жою жолдарын білу; аналитикалық көрсеткіштерді есептеу және қаржылық тұрақтылық, төлем 
қабілеттілігі және өтімділік туралы алдын ала қорытынды жасай білу; 

Іскерліктер: мақсатты маркетингтік зерттеулер жүргізу, қажетті есептерді жүзеге асыру, 
алынған нәтижелерді өңдеу, қолданыстағы стандарттарға сәйкес барлық құжаттаманы жасау 

Қаржыға 
кіріспе 

Қаржылық 
менеджмент
тегі 
қаржылық 

құрылымдар 
мен 
инновацияла
р 



 

 

және ресімдей білу; 
Дағдылар: қаржылық менеджмент мәселелерін қою және шешу, жүйелік көзқарас тұрғысынан 
зерттеу бағдарламасын қалыптастыру дағдылары;  
Құзіреттілік: кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалау және қамтамасыз ету әдістемесі 
қабілеті.  

БД, КВ Механизмы 

финансовой 
устойчивости 
предприятия в 
условиях 
кризиса 

4 1 Содержание дисциплины: Понятие финансовой устойчивости. Методы анализа финансовой 

устойчивости. Типы финансовой устойчивости предприятия. Механизмы обеспечения 
финансовой устойчивости предприятия. Основные показатели финансовой устойчивости в 
условиях экономического кризиса. Анализ  показателя вероятности банкротства (z-счет 
Альтмана). Анализ показателя вероятности банкротства (z-счет Таффлера). Анализ показателя 
вероятности банкротства (z-счет Лиса). Мониторинг финансовой устойчивости. 

Ожидаемый результат:  
знать: сущность и характер финансового кризиса, причины возникновения и пути устранения 
финансового кризиса; методы прогнозирования, разработки стратегий и стратегического 

управления и формы, методы поддержки научной и инновационной деятельности на различных 
уровнях управления; рассчитывать аналитические показатели и делать предварительные выводы 
о финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности. 
уметь: проводить целенаправленные маркетинговые исследования, осуществлять необходимые 
расчеты, обрабатывать полученные результаты, составлять и оформлять всю документацию в 
соответствии с действующими стандартами; 
иметь навыки методологией  оценки и обеспечения финансовой устойчивости предприятия. 
быть компетентным: навыками постановки и решения проблем финансового менеджмента, 
формирования программы исследования с позиции системного подхода; 

Введение 

финансы 

Финансовые 

структуры и 
инновации в 
финансовом 
менеджмент
е 

4 БП, ТК Интеграция 
жағдайындағы 
кеден ісі 

5 1 Курс мазмұны: Кеден ісіндегі интеграциялық процестердің теориялық негіздері. ТМД-ның 
интеграциялық үдерістері ықпалдасудың басқа нысандарына ТҚК-ның қатысуы. Кеден одағы: 
түсінігі, құрылу тарихы, құрылымы. ЕАЭО интеграция формасы ретінде. Кедендік 
интеграциялық процестерді дамытудың әдістемелік тәсілдері. Тауар саудасы мысалында 
Бірыңғай экономикалық кеңістіктегі интеграциялық процестерді бағалау. Кедендік 
интеграциялық үдерістер мен халықаралық ынтымақтастықты дамыту. 

Күтілетін нәтижелер:  

Білім: шет мемлекеттердің кеден органдарымен ынтымақтастық мәселелерін беретін 
халықаралық ұйымдар қызметінің бағыттарын білу; кеден заңнамасы, шет мемлекеттердің кеден 
органдарымен ынтымақтастықты реттейтін нормативтік құқықтық актілер және халықаралық 
келісімдерді білу; шет мемлекеттердің кеден органдарымен ынтымақтастыққа бағытталған кеден 
органдары қызметінің ерекшелігін айқындай білу;  
Іскерліктер: шет мемлекеттердің кеден органдарымен ынтымақтастықты жүзеге асыру кезінде 
бұзушылықтарды анықтай білу; 
Дағдылар: шет мемлекеттердің кеден органдарымен ынтымақтастық жүзеге асырылатын негізгі 

технологиялар қабілеті; 
Құзіреттілік:  шет мемлекеттермен ынтымақтастықтың қағидалары, нысандары және 
мақсаттарын білу қабілеті; 

Қаржыға 
кіріспе 

Әлемдік 
қаржы 
нарықтары 

БД, КВ Таможенное 
дело в 
условиях 
интеграции 

5 1 Содержание дисциплины: Теоретические основы интеграционных процессов в таможенном 
деле. Участие ТСК в других формах интеграции Интеграционные процессы СНГ. Таможенный 
союз: понятие, история создания, структура. ЕАЭС как форма интеграции. Методические 
подходы к развитию таможенных интеграционных процессов. Оценка интеграционных процессов 
в едином экономическом пространстве на примере торговли товаров. Развитие таможенных 

интеграционных процессов и международного сотрудничества.  

Введение 
финансы 

Мировые 
финансовые 
рынки 



 

 

Ожидаемый результат:  
знать: таможенное законодательство, нормативно - правовые акты и международные 
соглашения, регулирующие сотрудничество с таможенными органами иностранных государств; 
направления деятельности международных организаций, выдающих вопросами сотрудничества с 
таможенными органами иностранных государств; выявлять специфику деятельности 
таможенных органов, направленную на сотрудничество с таможенными органами иностранных 
государств 

уметь: выявлять нарушения при осуществлении сотрудничества с таможенными органами 
иностранных государств 

иметь навыки основными технологиями, по которым осуществляется сотрудничество с 
таможенными органами иностранных государств;  
быть компетентным: правилами, формами и целями сотрудничества с иностранными 
государствами; 

5 БП, ТК Қаржылық 
менеджмент 
(ілгерілетілген 

курс) 

5 1 Курс мазмұны:  Тәуекел және лауазымы: портфель теориясы және активтерді бағалау моделі. 
Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллердің модельдері: ымыралы модельдер. 
Капитал салымдарын таңдау критерийлері. Дивидендтік саясат және капитал құрылымы. 

Айналым капиталын басқару. Ақша қаражатын және өтімді бағалы қағаздарды басқару. Қысқа 
мерзімді қаржылық жоспарлау. Ақша қаражатының бюджеті. Корпоративтік қайта құрылымдау. 
Корпорациялық тәуекелдерді басқару 

Күтілетін нәтижелер:  
Білім: корпорацияның қаржылық жай-күйін, капиталдың, бағалы қағаздардың, леверидждің құны 
мен құрылымын, инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістемесін білу; қаржылық 
және орнықтылық пен нарықтық құнның өсуіне қол жеткізу жолдары білу; қаржы ресурстарын, 
ақша ағындарын, активтерді және пассивтерді бағалау және басқару қабілеті; 

Іскерліктер: бағалы қағаздар портфелін, қаржылық тәуекелдерді, инвестициялық жобаларды 
бағалау және басқара білу; 
Дағдылар: практикалық қаржылық есептеулер, қаржылық коэффициенттерді анықтау 
дағдылары; 
Құзіреттілік:  компанияның операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметінде қаржы 
менеджментінің тиімділігін бағалау әдістері мен критерийлерін қолдану арқылы жүзеге асыру 
қабілеті; 

Қаржыға 
кіріспе 

Қаржы 
менеджменті
ндегі 

инновацияла
р мен 
қаржылық 
құрылымдар  

БД, КВ Финансовый 

менеджмент 
(продвинутый 
курс) 

5 1 Содержание дисциплины: Риск и должность: теория портфеля и модели оценки активов. Теория 

структуры капитала: модели Модельяни-Миллера: компромиссные модели. Критерии выбора 
вложений капитала. Дивидендная политика и структура капитала. Управление оборотным 
капиталом. Управление денежными средствами и ликвидными ценными бумагами. 
Краткосрочное финансовое планирование. Бюджет денежных средств. Корпоративная 
реструктуризация. Управление корпорационными рисками. 

Ожидаемый результат:  
знать: методику  оценки  финансового  состояния  корпорации,  стоимости  и структуры  
капитала,  ценных  бумаг,  левериджа,  эффективности инвестиционных  проектов  пути  

достижения  роста  финансовой и устойчивости и рыночной стоимости; 
оценивать  и  управлять  финансовыми  ресурсами,  денежными  потоками, активами  и  
пассивами;   
уметь: оценивать  и  управлять портфелем  ценных  бумаг,  финансовыми  рисками,  
инвестиционными проектами 

иметь навыки: навыками практических  финансовых  вычислений,  определения  финансовых 
коэффициентов  

Введение 

финансы 

Финансовые 

структуры и 
инновации в 
финансовом 
менеджмент
е 



 

 

быть компетентным: применением  финансовых  инструментов,  методов  и  критериев оценки  
эффективности  финансового  менеджмента  в  операционной,  инвестиционной и финансовой 
деятельности компании. 

"Банктік бизнеске" мамандану пәндері 

6 
 

КП,ТК Банктік 
қызметтер 
нарығын 
маркетингтік 

зерттеу 

5 1 Курс мазмұны: Банк саласындағы маркетингтің мәні мен ерекшеліктері. Банктің маркетингтік 
мүмкіндіктері. Банктің маркетингтік ақпараттық жүйесі. Банктік қызметтер нарығын 
маркетингтік зерттеу. Тұтынушылардың банктік қызметтер нарығындағы мінез-құлқы. Өнімдік 
банктің саясаты. Банктің баға саясаты. Банктік қызметтерді бөлу арналары. Банктегі 

Маркетингтік коммуникациялар кешені. Банктегі серіктестік қатынастардың маркетинг жүйесі. 

Күтілетін нәтижелер:  
Білім: маркетингтік зерттеу әдістері және олардың алгоритмдерін білу; маркетингтік ақпаратты 
жинау және талдау әдістері; банктік қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістерін білу; 
Іскерліктер: маркетингтік зерттеудің қажетті әдістерінің ең аз кешенін анықтай білу; 
Дағдылар: коммерция, логистика, фирмаішілік жоспарлау саласындағы мамандармен өзара іс-
қимыл жасауға әдістемелік және психологиялық дайындықты білу;  
Құзіреттілік:  маркетинг қызметін жүзеге асырумен байланысты мақсаттарды қою және 

міндеттерді тұжырымдау кезінде кәсіби дәлелдеме қабілеті; 

Маркетинг  Диссертация
лық жұмыс, 
ББ бойынша 
практикалық 

тәжірибе 

ПД,КВ Маркетинговы
е исследования  
рынка 
банковских 
услуг 

5 1 Содержание дисциплины: Сущность и особенности маркетинга в банковской сфере. 
Маркетинговые возможности банка. Маркетинговая информационная система банка. 
Маркетинговые исследования рынка банковских услуг. Поведение потребителей на рынке 
банковских услуг. Продуктовая политика банка. Ценовая политика банка. Каналы распределения 
банковских услуг. Комплекс маркетинговых коммуникаций в банке. Система маркетинга 
партнерских отношений в банке. 

Ожидаемый результат:  

знать: методы маркетинговых исследований и их алгоритмы; методы сбора и анализа 
маркетинговой информации; методы оценки конкурентоспособности банковских услуг; 
определять минимальный комплекс необходимых методов маркетингового исследования; 
уметь: применять наиболее отработанные методы исследования рынка; 
иметь навыки навыками профессиональной аргументации при постановке целей и 
формулировке задач,  связанных с реализацией функций маркетинга;   
быть компетентным: методической и психологической готовности к взаимодействию со 
специалистами из сферы коммерции, логистики, внутрифирменного планирования. 

Маркетинг  Диссертацио
нная работа, 
Практически
й опыт по 
ОП 

7 КП,ТК Стратегиялық 
банктік 
менеджмент 

5 3 Курс  мазмұны: Банктің стратегиялық басқаруы: мәні және негізгі құрамдастары. Банктің макро-
және микро ортасы, Банктің бейіні (миссиясы). Банк стратегиясын талдау және таңдау. Банктің 
стратегиясы мен ұйымдық құрылымы. Стратегиялық талдау және алшақтықты талдау түсінігі. 
Стратегиялық жоспарлаудың түсінігі және мәні, оның маңызы. Стратегиялық банктік 
менеджменттегі тәуекелдер. Стратегиялық өзгерістерді басқару. Банктің экономикалық 
стратегиясы ұғымы және оның негізгі құраушылары. Инновацияның стратегиялық банктік 
менеджменті ұғымы. 

Күтілетін нәтижелер:  

Білім: стратегиялық банктік менеджменттің негізгі ұғымдарын білу; жобаларды басқару 
блоктарымен стратегиялық басқарудың өзара байланысы, мотивация және қаржылық жоспарлау 
жүйесін білу; нарық конъюнктурасын талдау; фирманың сыртқы ортасын бағалай білу; 
Іскерліктер: стратегиялық талдау жүргізу және жоспарлау кезінде пайдаланылатын 
көрсеткіштердің мәнін түсіндіру, стратегияны, стратегиялық бастамаларды және оны орындау 
өлшемдерін тұжырымдай білу; 

Менеджмент  Диссертация
лық жұмыс, 
ББ бойынша 
практикалық 
тәжірибе 



 

 

Дағдылар: әртүрлі деңгейдегі стратегияны әзірлеу бойынша практикалық дағдылары; 
Құзіреттілік: банктің миссиясы мен пайымын әзірлеу қабілеті;   

ПД,КВ Стратегически
й банковский 
менеджмент 

5 3 Содержание дисциплины: Стратегическое управление банка: сущность и основные 
составляющие. Макро- и микросреда банка, профиль (миссия) банка. Анализ и выбор стратегии 
банка. Стратегия и организационная структура банка. Понятие стратегического анализа и анализа 
разрыва. Понятие и сущность стратегического планирования, его значение. Риски в 

стратегическом банковском менеджменте. Управление стратегическими изменениями. Понятие 
экономической стратегии банка и ее основные составляющие. Понятие стратегического 
банковского менеджмента инноваций. 

Ожидаемый результат:  
знать: основные понятия стратегического банковского менеджмента, взаимосвязь 
стратегического управления с блоками управления проектами, системы мотивации и 
финансового планирования; анализировать конъюнктуру рынка; оценивать внешнее окружение 
фирмы. 

уметь: интерпретировать значение показателей, используемых при проведении стратегического 
анализа и планировании, формулировать стратегию, стратегические инициативы и критерии ее 
выполнения; 
иметь навыки разработки миссии и видения банка;  
быть компетентным: практическими навыками по разработке стратегии различного уровня 

Менеджмент Диссертацио
нная работа, 
Практически
й опыт по 

ОП 

8 КП,ТК Коммерциялық 
банкте қаржы 
тәуекелдерін 

басқару 

5 3 Курс мазмұны: Қаржылық тәуекел түсінігі және оның эволюциясы. Банк қызметіндегі 
қаржылық тәуекелдің жіктелуі. Банк қызметіндегі қаржылық тәуекелдің жіктелуін құру әдістері 
мен принциптері. Кредиттік тәуекелді басқару. Өтімділік тәуекелін басқару. Пайыздық тәуекелді 

басқару. Валюталық тәуекелді басқару. Операциялық қаржылық тәуекелдер. Қаржылық 
тәуекелдерді бейтараптандыру тетіктері. Кредиттік тәуекелді төмендету әдістері. Кредиттік 
тәуекелді сақтандыру. 

Күтілетін нәтижелер:  
Білім: банктердің тәуекел-менеджментін қалыптастыру мәселелерін білу; банктердің қаржы 
саласындағы қаржылық тәуекелдерді басқару әдістемесі мен әдістемесін білу; 
қаржылық тәуекелдерді басқару саласында білімді қолдануда нақты міндеттер қоя білу; 
Іскерліктер: коммерциялық банктің қызметін зерттеу үшін әртүрлі көздерден алынған ақпаратты 

білікті қолдану, коммерциялық банкте экономикалық есеп айырысуларды жүргізу үшін 
ақпаратты өңдей білу; 
Дағдылар: тәуекел-менеджменттің стратегиялық, қаржылық және инвестициялық 
менеджментпен, қаржылық талдаумен, басқару есебімен өзара байланысын анықтау дағдысы; 
Құзіреттілік:  қаржылық тәуекелдерді талдау, бағалау және басқару процесінде бағдарламалық 
қамтамасыз етуді пайдалану қабілеті; 

Банк 
қызметінің 
теориясы 

Диссертация
лық жұмыс, 
ББ бойынша 

практикалық 
тәжірибе 

ПД, ,КВ Управление 
финансовыми 

рисками в 
коммерческом 
банке 

5 3 Содержание дисциплины: Понятие финансового риска и его эволюция. Классификация 
финансового риска в банковской деятельности. Методы и принципы построения классификации 

финансового риска в банковской деятельности. Управление кредитным риском. Управление 
риском ликвидности. Управление процентным риском. Управление валютным риском. 
Операционные финансовые риски. Механизмы нейтрализации финансовых рисков. Методы 
снижения кредитного риска. Страхование кредитного риска. 

Ожидаемый результат:  
знать: вопросы формирования риск-менеджмента банков,  методологию и методику управления 
финансовыми рисками в финансовой сфере банков; ставить конкретные задачи в применении 
знания в области управления финансовыми рисками; 

уметь: квалифицированно применять информацию из различных источников для изучения 

Теория 
банковской 

деятельности 

Диссертацио
нная работа, 

Практически
й опыт по 
ОП 



 

 

деятельности коммерческого банка, обрабатывать информацию для проведения экономических 
расчетов в коммерческом банке; 
иметь навыки навыками определения      взаимосвязи      риск-менеджмента      со      
стратегическим, финансовым      и   инвестиционным   менеджментом,   финансовым   анализом, 
управленческим учетом;   
быть компетентным: навыками  использования программного обеспечения в  процессе анализа, 
оценки   и управления финансовыми рисками 

9 КП, ТК Халықаралық 
банкинг 

5 2 Курс мазмұны: Банкингті анықтау, халықаралық банкинг, қашықтағы электрондық банкинг, 
қашықтағы банкинг түрлері, қашықтағы банкингті пайдалану кезінде клиент пен банктің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, банкоматтар мен өзіне-өзі қызмет көрсету терминалдары, Клиент-
банкинг жұмысының схемасы, банкингтің артықшылықтары мен кемшіліктері, Ресейдегі және 
әлемнің басқа елдеріндегі банкинг жүйесінің мысалдары 

Күтілетін нәтижелер:  
Білім: әлемдік тәжірибеде банк ісін дамытудың негізгі бағыттарын білу; елдің ерекшелігіне 

байланысты банк жүйесі саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру ерекшеліктерін білу; банк ісі 
саласындағы шетелдік дереккөздердің деректерін түсіндіре білу; 
Іскерліктер: елдің дамуына банк секторының өзгеру үрдістерін және олардың әлеуметтік - 
экономикалық дамуға әсерін анықтай білу; 
Дағдылар: шет мемлекеттердің банк жүйесі саласындағы қазіргі заманғы бағыттар туралы 
қажетті ақпаратты іздеу қабілеті;  
Құзіреттілік:  банк ісі саласындағы отандық және шетелдік статистика деректерін талдау 
қабілеті; 

Банк 
қызметінің 
теориясы 

Коммерциялы
қ банкте 
қаржы 
тәуекелдерін 
басқару 

ПД, КВ Международн
ый банкинг 

5 2 Содержание дисциплины: Определение банкинга, международный банкинг, удаленный 
электронный банкинг, виды удаленного банкинга, обеспечение безопасности клиента и банка при 
использовании удаленного банкинга, банкоматы и терминалы самообслуживания, схема работы 
банкинга Клиент-Банк, преимущества и недостатки банкинга, примеры систем банкинга в России 
и других странах мира 

Ожидаемый результат:  
знать: основные направления развития банковского дела в мировой практике; особенности 
осуществления мероприятий в области банковской системы в зависимости от специфики страны; 

интерпретировать данные зарубежных источников в области банковского дела;  
уметь: выявлять тенденции изменений банковского сектора в развитие страны и их влияние на 
социально- экономическое развитие. 
иметь навыки методикой поиска необходимой информации о современных направлениях в 
области банковской системы  
зарубежных государств; 
быть компетентным: методикой анализа данных отечественной и зарубежной статистики в 
области банковского дела; 

Теория 
банковской 
деятельности 

Управление 
финансовыми 
рисками в 
коммерческом 
банке 



 

 

10 КП, ТК Исламдық 
қаржыландыру 
негіздері 

5 2 Курс  мазмұны: Исламдық қаржыландырудың дамуы және құқықтық негіздері. Исламдық 
қаржыландырудың негізгі принциптері. Исламдық қаржы құралдары: түрлері мен нысандары. 
Ислам банкингі. Сатып алу-сату операциялары (Мурабаха). Лизинг (Иджара). Өндірісті 
қаржыландыру (шындық). Шарттық серіктестік (алланың елшісі иль-акид). Активтер мен 
сауданы қаржыландыру. Капитал нарығы. Корпоративтік қаржыландыру және қорлар. Исламдық 
сақтандыру. Исламдық қаржыландыруды енгізудің шетелдік тәжірибесі. 

Күтілетін нәтижелер:  
Білім: ислам қаржысының жұмыс істеу принциптері мен әдістерін білу; әлемдік қаржы 
жүйесіндегі ислам қаржы институттарының рөлі мен орны және әртүрлі елдерде исламдық қаржы 
жүйелерінің жұмыс істеу моделін білу; исламдық қаржыландыру нарығындағы жағдайды талдау; 
исламдық қаржыландыру нарығының дамуын болжай білу;  
Іскерліктер: нақты нарықта исламдық қаржыландыруды қолдану стратегиясының түрін таңдау 
және негіздей білу 
Дағдылар: дәстүрлі және исламдық қаржыландыру құралдарының тиімділігін салыстыру үшін 
математикалық аппаратты қолдану дағдысы. 

Құзіреттілік: дәстүрлі және исламдық қаржыландыру құралдарының тиімділігін салыстыру үшін 
математикалық аппаратты қолдану дағдысы.  

Қаржыға 
кіріспе  

Коммерциял
ық банкте 
қаржы 
тәуекелдерін 
басқару 

ПД, КВ Основы 
исламского 
финансировани
я 

5 2 Содержание дисциплины: Развитие и правовые основы исламского финансирования. Ключевые 
принципы исламского финансирования. Исламские финансовые инструменты: виды и формы. 
Исламский банкинг. Операции      купли-продажи (Мурабаха). Лизинг (Иджара). Финансирование   
производства (Истисна). Договорное партнерство (Ширкат-иль-акид). Финансирование активов и 
торговли. Рынок капитала. Корпоративное финансирование и фонды. Исламское страхование. 
Зарубежный опыт внедрения исламского финансирования. 

Ожидаемый результат:  
знать: принципы и методы функционирования исламских финансов; роль и место исламских 
финансовых институтов в мировой финансовой системе и модели функционирования исламских 
финансовых систем в различных странах; анализировать ситуацию на рынке исламского 
финансирования;  прогнозировать  развитие рынка исламского финансирования; 
уметь: выбирать и обосновывать тип стратегии применения  исламского финансирования на 
конкретном рынке. 
иметь навыки навыками применения математического аппарата для сопоставления 

эффективности инструментов традиционного и исламского финансирования.  
быть компетентным: навыками применения математического аппарата для сопоставления 
эффективности инструментов традиционного и исламского финансирования. 

Теория 
финансов 

Управление 
финансовым
и рисками в 
коммерческо
м банке 

11 КП, ТК Банктегі 
басқару есебі 

5 2 Курс  мазмұны: Қазіргі жағдайдағы басқару есебінің функциялары мен ерекшеліктері. 
Шығындарды бағалау. Шығындарды басқару және стратегиялық басқару есебі. Бюджеттік 
жоспарлау және жұмыс істеу көрсеткіштерін өлшеуді бақылау. Шешім қабылдауды талдау. 
Инвестициялық шешімдерді талдау. Сызықты бағдарламалау. Коммерциялық банктегі басқару 

есебінің тұжырымдамасы. Банктегі басқару есебінің құрылымы. Банктегі басқару есебінің 
құраушылары. Банктегі басқару есебінің нәтижелері  

Күтілетін нәтижелер:  
Білім: қазіргі заманғы басқару есебінің негізгі ұғымдары, принциптері мен құралдарын білу; 
Қазақстан Республикасындағы банктік қызметтердің өзіндік құнын калькуляциялау, бюджеттеу 
және басқару есебі жүйесін дамыту ерекшеліктерін білу; 
басқару шешімдерін қабылдау үшін есептік ақпаратты талдай білу; 
Іскерліктер: банктің қаржы - шаруашылық қызметін талдау үшін бюджеттеу жүйесін пайдалана 
білу; 

Қаржыға 
кіріспе  

Коммерциялы
қ банкте 
қаржы 
тәуекелдерін 

басқару 



 

 

Дағдылар: банк үшін ұсынымдарды тұжырымдау, бар проблемаларды анықтау дағдысы; 
Құзіреттілік: банкте басқару есебін ұйымдастырумен байланысты нақты жағдайларды талдау 
және банктің ұйымдық құрылымындағы басқару есебінің орнын анықтау қабілеті; 

ПД, КВ Управленчески
й учет в банке 

5 2 Содержание дисциплины: Функции и особенности управленческого учета в современных 
условиях. Оценка затрат. Управление затратами и стратегический управленческий учет. 
Бюджетное планирование и контроль измерения показателей функционирования. Анализ 

принятия решений. Анализ инвестиционных решений. Линейное программирование. Концепция 
управленческого учета в коммерческом банке. Структура управленческого учета в банке. 
Составляющие управленческого учета в банке. Результаты управленческого учета в банке. 

Ожидаемый результат:  
знать: основные понятия, принципы и инструменты современного управленческого учета; 
особенности развития систем управленческого учета, бюджетирования и подходов к 
калькулированию себестоимости банковских услуг в Республике Казахстан; 
анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений;   

уметь: использовать систему бюджетирования для планирования а анализа финансово-
хозяйственной деятельности банка. 
иметь навыки: навыками анализа конкретных ситуаций, связанных с организацией 
управленческого учета в банке, определения  места управленческого учета в организационной 
структуре банка,   
быть компетентным: навыками выявления имеющихся проблем, формулировки рекомендаций 
для банке. 

Теория 
финансов 

Управление 
финансовым
и рисками в 

коммерческо
м банке 

«Қаржы менеджментіне»  мамандану пәндері 

12 КП, ТК Қаржы 
институттарын
ың 
менеджменті 

5 1 Курс мазмұны: Қаржы институттарын жіктеу. Қаржы институттарының реттеуші органдары. 
Қазақстандық қаржы институттарын басқару саласындағы мемлекеттік саясат. Банктер негізгі 
қаржы институттары ретінде. Инвестициялық қорлардың қызметін басқарудың ерекшеліктері мен 
принциптері.  ҚР сақтандыру компаниялары және олардың қызметін басқару. ЖЗҚ қызметін 
басқарудағы ерекшеліктер. Қызметін басқару стратегиясы 

қаржы институттарын құру. БҚН қаржы институттары. Қазақстандағы даму институттары.  

Күтілетін нәтижелер:  
Іскерліктер: қаржы институттарын басқару әдістемесі мен қағидаттарын білу; қазіргі жағдайда 
қор нарығының құрамы, құрылымы және жұмыс істеу тетігі; нарықта айналыстағы қаржы 
құралдарының спектрін білу; 
Білім: қаржы нарығы дамуының әлемдік үрдістерін ашу, қаржы нарығындағы қор нарығының 
орнын анықтау қабілеті; 
кәсіпорындарға қаржы ресурстарын тартудағы қаржы нарығының мәнін анықтай білу; 
Дағдылар: бағалы қағаздардың тәуекелін және кірістілігін есептеу дағдысы; 

Құзіреттілік:  облигациялардың бағасына әсер ететін факторларды анықтау, инвестициялық 
портфельді қалыптастыру үшін облигациялар түрін таңдау дағдысы; 

Қаржыға 
кіріспе  

Диссертациялы
қ жұмыс, ББ 
бойынша 
практикалық 
тәжірибе 



 

 

ПД, КВ Менеджмент 
финансовых 
институтов 

5 1 Содержание дисциплины: Классификация финансовых институтов. Регулирующие органы 
финансовых институтов. Государственная политика в области управления казахстанскими 
финансовыми институтами. Банки как основные финансовые институты. Особенности и 
принципы управления деятельностью инвестиционных фондов.  Страховые компании в РК и 
управление их деятельностью. Особенности в управлении деятельностью НПФ. Стратегия 
управления деятельностью казахстанских 
специализированных финансовых институтов. Финансовые институты РЦБ. Институты развития 

в Казахстане. 

Ожидаемый результат: 
знать: методику и принципы управления финансовыми институтами; состав, структуру и 
механизм функционирования фондового рынка в современных условиях; спектр обращающихся 
на рынке финансовых инструментов; раскрыть мировые тенденции развития финансового рынка, 
определить место фондового рынка на финансовом рынке 

уметь: определить значение финансового рынка в привлечении финансовых ресурсов на 
предприятия. 

иметь навыки: навыками расчета риска и доходности ценных бумаг;  
быть компетентным: навыками выявления факторов, влияющих на цену облигаций, выбора 
типа облигаций для формирования инвестиционного портфеля 

Теория 
финансов 

Диссертационн
ая работа, 
Практический 
опыт по ОП 

13 
 

КП, ТК Қаржылық 
менеджменттег
і қаржылық 
құрылымдар 
мен 

инновациялар 

5 2 Курс  мазмұны: Қаржылық инновациялардың ерекшеліктері. Қаржылық инновациялардың 
түрлері. Жалпы қаржы нарығындағы қаржылық инновациялар нарығының орны. Қаржылық 
инновацияны басқару. Қаржылық менеджмент жүйесіндегі инновациялар. Капиталды 
басқарудағы қаржылық инновациялар. Қаржы нарығының дамуына қаржылық инновациялардың 
әсері. Капиталдың борыштық және үлестік құралдарын пайдаланумен қаржылық инновациялар. 

Күтілетін нәтижелер:  
Білім: инновациялық циклдің модельдері және инновациялық үдерістердің заңдылықтары; 
қаржылық басқарудағы қаржылық құрылымдар мен инновациялардың өзара байланысын білу; 
инновация ерекшеліктері және олардың қаржы менеджментін дамытудағы рөлін білу; болашақ 
инновациялардың ауқымын бағалай білу; 
Іскерліктер: нақты қоғамдық қажеттіліктерді анықтау және қажетті инновациялар жасау 
жобаларын ұсына білу. 
Дағдылар: ғылыми-техникалық даму үрдістерін талдау және тұжырымдау және даму 

мүмкіндіктерін анықтау; инновациялық бағдарламалар мен жобалардың жекелеген бөлімдерін 
әзірлеу дағдылары. 
Құзіреттілік:  жаңалықтың техникалық-экономикалық көрсеткіштерін бағалау; ұйымның әлеуеті 
мен бәсекелестік ортаға талдау жүргізу және кәсіпорынның инновациялық стратегиясын 
таңдауды негіздеу қабілеті; 

Қаржыға 
кіріспе 

Диссертациялы
қ жұмыс, ББ 
бойынша 
практикалық 
тәжірибе 

ПД, КВ Финансовые 
структуры и 

инновации в 
финансовом 
менеджменте 

5 2 Содержание дисциплины: Особенности финансовых инноваций. Виды финансовых инноваций. 
Место рынка финансовых инноваций в общем финансовом рынке. Управление финансовыми 

инновациями. Инновации в системе финансового менеджмента. Финансовые инновации в 
управлении капиталом. Влияние финансовых инноваций на развитие финансового рынка. 
Финансовые инновации с использованием долговых и долевых инструментов капитала. 

Ожидаемый результат:  
знать: модели инновационного цикла и закономерности инновационных процессов; взаимосвязь 
финансовых структур и инноваций в финансовом управлении; особенности инноваций и их роль 
в развитии финансового менеджмента; оценивать масштабы будущих инноваций;  
уметь: выявлять конкретные общественные потребности и предлагать проекты создания 
необходимых инноваций. 

Теория 
финансов 

Управление 
финансовыми 

рисками в 
коммерческом 
банке 



 

 

иметь навыки: навыками анализа и формулировки тенденций научно-технического развития и 
выявления возможностей развития;  разработки отдельных разделов инновационных программ и 
проектов.  
быть компетентным: оценки технико-экономических показателей новшества; проведения 
анализа потенциала организации и конкурентной среды и обоснования выбора инновационной 
стратегии предприятия; 

14 КП, ТК Қаржы 
инжиниринг 

5 2 Курс  мазмұны: Қаржылық инженерияның негізгі ережелері. Қаржылық Инжинирингті қолдану 
қажеттілігі. Қаржылық инжиниринг түсінігі, оның негізгі мақсаттары. Қаржылық инженерияның 
даму факторлары. Қаржылық инженерияның тұжырымдамалық ұғымдары. Қаржы өнімдерін 
әзірлеу қаржы инженериясының процестері мен стратегиялары. Баға тәуекелдерін хеджирлеу. 
Қаржылық инженерияны практикалық қолдану. Қаржылық инжиниринг нәтижелерін 
тұтынушылар (Эмитенттер және инвесторлар). Қаржылық Инжинирингті дамытудың негізгі 
факторлары. Секъюритизация. Үлестік бағалы қағаздар нарығындағы қаржылық инжиниринг 

Күтілетін нәтижелер:  
Білім: қаржылық инжинирингтің мәні мен маңызы; қаржылық инжинирингтің негізгі 
құралдарын білу; қаржылық инжиниринг әдістері және қаржылық құралдар мен қаржылық 
стратегияларды әзірлеу технологиялары; қаржылық инжиниринг құралдары, оларды пайдалану 
мүмкіндіктері; қаржылық Инжинирингті, сондай-ақ оның өнім қатарын дамыту перспективалары 
мен үрдістерін білу.жаңа қаржылық өнімдер мен қаржылық технологияларды әзірлеу бойынша 
практикалық қызмет үшін қаржылық инжиниринг теориясы бойынша білімді қолдана білу; 
Іскерліктер: халықаралық тәжірибеде алынған қаржылық инжиниринг нәтижелерін оларды 
пайдалану үшін бейімдеу; қаржылық инжиниринг бойынша нақты міндеттерді қою және шешу, 
реинжинирингте ақпараттық технологияларды қолдана білу; 

Дағдылар: қаржы құралдарын құрастыру және клиенттің қажеттіліктерін қанағаттандыратын 
қаржылық стратегияларды әзірлеу үшін клиенттің экономикалық жағдайын талдау дағдысы; 
Құзіреттілік: бағалы қағаздардың қазақстандық және шетелдік нарықтарында қаржылық 
инжинирингті қолдану туралы жүйелік ұсыныс қабілеті;  

Қаржыға 
кіріспе 

Диссертациялы
қ жұмыс, ББ 
бойынша 
практикалық 
тәжірибе 

ПД, КВ Финансовый 
инжиниринг 

5 2 Содержание дисциплины: Основные положения финансовой инженерии. Необходимость 
применения финансового инжиниринга. Понятие финансового инжиниринга, его основные цели. 
Факторы развития финансовой инженерии. Концептуальные понятия финансовой инженерии. 

Разработка финансовых продуктов Процессы и стратегии финансовой инженерии. Хеджирование 
ценовых рисков. Практическое применение финансовой инженерии. Потребители результатов 
финансового инжиниринга (эмитенты и инвесторы). Основные факторы развития финансового 
инжиниринга. Секъюритизация. Финансовый инжиниринг на рынке долевых ценных бумаг. 

Ожидаемый результат:  
знать: сущность и значение финансового инжиниринга; основные инструменты финансового 
инжиниринга; методы финансового инжиниринга и технологии разработки финансовых 
инструментов и финансовых стратегий; инструменты финансового инжиниринга, возможности 

их использования; перспективы и тенденции развития финансового инжиниринга, а также его 
продуктового ряда; использовать знания по теории финансового инжиниринга для практической 
деятельности по разработке новых финансовых продуктов и финансовых технологий; 
уметь: адаптировать результаты финансового инжиниринга, полученные в международной 
практике, для их использования; ставить и решать конкретные задачи по финансовому 
инжинирингу, пользоваться информационными технологиями в реинжиниринге. 
иметь навыки: системным представлением о применении финансового инжиниринга на 
казахстанском и зарубежных рынках ценных бумаг;   
быть компетентным: навыками анализа экономической ситуации клиента для конструирования 

Теория 
финансов 

Диссертационн
ая работа, 
Практический 

опыт по ОП 



 

 

финансовых инструментов и разработки финансовых стратегий, удовлетворяющих потребностям 
клиента. 

15 КП, ТК Әлемдік қаржы 
нарықтары 

5 2 Курс  мазмұны: Әлемдік қаржы нарығының құрылымы. Еуровалюта нарығының жұмыс істеу 
механизмі. Еуроакциялар нарығының жұмыс істеу механизмі. Борыштық құралдар нарығының 
жұмыс істеу механизмі. Туынды қаржы құралдары нарығының жұмыс істеу механизмі. Әлемдік 
банк нарығы және институционалдық инвесторлар. Қаржы нарықтарындағы мемлекеттік реттеу 

мәселелері 

Күтілетін нәтижелер:  
Білім: негізгі әлемдік қаржы орталықтары; әлемдік қаржы нарығының инфрақұрылымын білу; 
қаржы нарықтарын және әлемдік қаржы нарықтарындағы ірі эмитенттер мен ойыншыларды 
реттеу ерекшеліктері мен ірі қор нарықтарының ерекшеліктерін білу; қаржы нарығының әртүрлі 
сегменттерінің бір-біріне әсерін талдау; әлемдік қаржы архитектурасының өзгеруін болжай білу; 
Іскерліктер: әлемдік қор нарықтарының серпінін және олардың экономикалық дамуға әсерін 
бағалау; әлемдік қаржы нарығының Қазақстан экономикасына әсерін түсіне білу Дағдылар: 

әлемдік қаржы нарығының конъюнктурасын талдау дағдысы 
Құзіреттілік:  әлемдік қаржы нарығының архитектурасында түсіну дағдысы 

Қаржыға 
кіріспе 

Диссертациялы
қ жұмыс, ББ 
бойынша 
практикалық 

тәжірибе 

ПД, КВ Мировые 
финансовые 
рынки 

5 2 Содержание дисциплины: Структура мирового финансового рынка. Механизм 
функционирования  евровалютного  
рынка. Механизм  функционирования  рынка евроакций. Механизм  функционирования  рынка 
долговых  инструментов. Механизм  функционирования  
рынка производных  финансовых инструментов. Мировой банковский рынок и 
институциональные инвесторы. Проблемы государственного регулирования на финансовых 

рынках 

Ожидаемый результат:  
знать: особенности регулирования финансовых рынков; крупнейших эмитентов и игроков на 
мировых финансовых рынках; особенности крупнейших фондовых рынков. основные мировые 
финансовые центры; инфраструктуру мирового финансового рынка; 
анализировать влияние различных сегментов финансового рынка друг на друга; прогнозировать 
изменение мировой финансовой архитектуры; 
уметь: оценивать динамику мировых фондовых рынков и их влияние на экономическое развитие; 

понимать влияние мирового финансового рынка на экономику Казахстана. 
иметь навыки: навыками анализа конъюнктуры мирового финансового рынка.  
быть компетентным: навыками  разбираться в архитектуре мирового финансового рынка 

Теория 
финансов 

Диссертационн
ая работа, 
Практический 
опыт по ОП 

16 КП,ТК Салық 
менеджменті 

5 2 Курс мазмұны: Салық менеджментінің мәні. Салық менеджментінің пәні мен әдісі. Салық 
менеджменті басқару жүйесі ретінде. Салық менеджментін ұйымдастыру негіздері. Мемлекеттік 
салық менеджментінің негіздері. Корпоративтік салық менеджментінің негіздері. Корпоративтік 
салық менеджменті кәсіпорындағы басқару қызметінің түрі ретінде. Көрсеткіштердің 
теңдестірілген жүйесі негізінде салық менеджментінің тиімділігін бағалау. Мемлекеттік салық 

менеджменті жүйесіндегі баға белгілеуді басқару. 

Күтілетін нәтижелер:  
Білім: салық менеджментінің негізгі теориялық ережелерін білу; макродеңгейде де, 
микродеңгейде де салықтарды басқару процесін білу; салық менеджменті саласындағы нақты 
жағдайларды талдай білу; 
Іскерліктер: салық заңнамасы мен салық саясатын талдау және салық менеджментінің 
функцияларын жүзеге асыру нақты жобалар мен жұмыстарды орындау кезінде жоғары келісімге 
қол жеткізу үшін функционалдық менеджмент саласындағы басқарушылық шешімдерді іске 

асырудың әдістемелік құралдарының көмегімен орындаушылардың қызметін үйлестіре білу; 

Қаржыға 
кіріспе 

Диссертациялы
қ жұмыс, ББ 
бойынша 
практикалық 
тәжірибе 



 

 

Дағдылар: салық менеджменті саласындағы басқару функцияларын іске асыру дағдылары; 
бизнес-жоспарлар мен жасалатын келісімдердің, шарттар мен келісімшарттардың талаптарын 
іске асыруды кезең-кезеңмен бақылау дағдысы; 
Құзіреттілік:  салықтарды жоспарлаудың жалпы мәселелері қабілеті; 

ПД, КВ  Налоговый 
менеджмент 

5 2 Содержание дисциплины: Сущность налогового менеджмента. Предмет и метод налогового 
менеджмента. Налоговый менеджмент как система управления. Основы организации налогового 

менеджмента. Основы государственного налогового менеджмента. Основы корпоративного 
налогового менеджмента. Корпоративный налоговый менеджмент как вид управленческой  
деятельности на предприятии. Оценка эффективности налогового  менеджмента на основе  
сбалансированной системы показателей. Управление ценообразованием в системе 
государственного налогового менеджмента.    

Ожидаемый результат:  
знать: основные теоретические положения налогового менеджмента; процесс управления 
налогами как на макроуровне, так и на микроуровне; анализировать конкретные ситуации в 

области налогового менеджмента. 
уметь: анализировать налоговое законодательство и налоговую политику осуществлять функции 
налогового менеджмента координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 
для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

иметь навыки общими вопросами планирования налогов.  
быть компетентным: навыками реализации управленческих функций в области налогового 
менеджмента; навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов 

Теория 
финансов 

Диссертационн
ая работа, 

Практический 
опыт по ОП 

17 КП, ТК Қаржылық 
есептіліктің 
халықаралық 
стандарттары 
және аудит 

5 2 Курс мазмұны: Дебиторлық берешекті тану және жіктеу. НМА тану (38 ХҚЕС). Шығарылған 
қаржы құралдарын тану (ХҚЕС 32 және 39). Бағамдық айырманы тану (21 ХҚЕС). Түсімді тану 
критерийлері (ХҚЕС). Аудиттің мәні, мақсаты және түрлері. Аудит стандарттары мен нормалары. 
Аудиторлық дәлелдемелер (хас 500, 501). Аудиторлық есеп: жасау және ұсыну тәртібі (хас 700). 

Күтілетін нәтижелер:  
Білім: ұйымның есеп саясаты мен қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін Қаржылық есептің 
негізгі қағидаттары мен стандарттарын қолдану әдістемесін білу; халықаралық стандарттарға 

сәйкес қаржылық есептілікті жасау әдістемесі; әртүрлі есептеу жүйелерін пайдалану тиімділігін 
бағалау әдістерін білу; халықаралық стандарттарды қазақстандық стандарттардан ажырату; 
қаржы есептілігінің негізін қалаушы жорамалдар мен сапалық сипаттамаларын практикада 
қолдана білу; 
Іскерліктер: қаржылық есептілікті жасау кезінде көрсеткіштерді агрегациялауды жүргізу; ХҚЕС 
бойынша компанияның есеп саясатын құру және кәсіби пікірді білу; 
Дағдылар: негізгі қаржылық есептерді жасау дағдысы;  
Құзіреттілік: жиынтық қаржылық есептілікті жасау әдістері мен рәсімдерін қолдану; қаржылық 

есептілікті трансформациялау кезінде түзету сымдарын құру қабілеті;  

Қаржыға 
кіріспе 

Диссертациялы
қ жұмыс, ББ 
бойынша 
практикалық 
тәжірибе 

ПД, КВ Международн
ые стандарты 
финансовой 
отчетности и 
аудита 

5 2 Содержание дисциплины: Предмет курса. Признание и классификация дебиторской 
задолженности. Признание НМА (МСФО 38). Признание выпущенных финансовых 
инструментов (МСФО 32 и 39). Признание курсовой разницы (МСФО 21). Критерии признания 
выручки (МСФО). Сущность, цель и виды аудита. Постулаты, стандарты и нормы аудита. 
Аудиторские доказательства (МСА 500, 501). Аудиторский отчет: порядок составления и 
представления (МСА 700). 

Ожидаемый результат:  
знать: методику применения основных принципов и стандартов финансового учета для 

Теория 
финансов 

Диссертационн
ая работа, 
Практический 
опыт по ОП 



 

 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; методику составления 
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами; методы оценки 
эффективности использования различных систем учета; отличать международные стандарты от 
казахстанских; применять на практике основополагающие допущения и качественные 
характеристики финансово отчетности; 
уметь: производить агрегирование показателей при составлении финансовой отчетности;  
составлять учетную политику компании по МСФО; применять профессиональное суждение. 

иметь навыки: навыками составления основных финансовых отчетов; 
быть компетентным: применять методы и процедуры составления сводной финансовой 
отчетности; составлять корректировочные  проводки при трансформации финансовой 
отчетности. 

 

 


