
 



7М04101-«Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша бітірушінің құзыреттілік моделі 

 

7М04101-«Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша бітірушінің құзыреттілік моделінің 

ақпараттық көздері: Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 

жылғы 21 мамырдағы №201-ө-м бұйрығымен бекітілген" Басшылардың, мамандардың және басқа да 

қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығы"; 

- жұмыс берушілерден сауалнама нәтижелері .  

7М04101 – «Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша магистранттарды даярлаудың бейіндік 
бағыты қаржы және банк жүйесін мемлекеттік реттеу органдары, қаржы институттары, бюджеттік ұйымдар, 

түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикалық және қаржы-талдау 

қызметтері үшін кадрлар даярлауды көздейді.  

7М04101 – «Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша магистранттарды даярлаудың ғылыми және 

педагогикалық бағыты жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі және ғылыми-зерттеу 

секторы үшін, экономикалық институттар, қаржы және банк жүйесін мемлекеттік реттеу органдары, қаржы 

институттары, бюджеттік ұйымдар, түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы кәсіпорындар мен ұйымдардың 

экономикалық және қаржы-талдау қызметтері үшін кадрлар даярлауды көздейді.  

7М04101-«Қаржы» білім беру бағдарламасының түлегіне 7М04101-«Қаржы» білім беру 

бағдарламасы бойынша экономика ғылымдарының магистрі/бизнес және басқару магистрі академиялық 

дәрежесі беріледі. 

 

1. 7М04101-«Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша магистрдің біліктілік 

сипаттамаларына қойылатын талаптар: 

1.1 Кәсіби қызмет саласы: терең ғылыми және педагогикалық дайындыққа ие жоғары, жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі педагогикалық қызмет, қаржы және банк жүйесіндегі, қаржы 

институттарындағы, Бюджеттік ұйымдардағы, түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы кәсіпорындар мен 

ұйымдардың экономикалық және қаржы-талдау қызметтеріндегі, сондай-ақ қаржы және банк қызметін 

мемлекеттік реттеу органдарындағы кәсіби қызмет болып табылады. 

1.2 Кәсіби қызмет объектілері: 

-бейінді дайындық кезінде: қаржы және банк жүйесін мемлекеттік реттеу органдары, қаржы 

институттары, бюджеттік ұйымдар, түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы кәсіпорындар мен ұйымдардың 

экономикалық және қаржы-талдау қызметтері. 
- ғылыми және педагогикалық дайындық кезінде: жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу, 

экономикалық институттар, қаржы және банк жүйесін мемлекеттік реттеу органдары, қаржы институттары, 

бюджеттік ұйымдар, түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикалық 

және қаржы-талдау қызметтері. 

1.3 Кәсіби қызмет түрлері: 

ОП 7М04101-Қаржы магистрі өз бетінше жүзеге асыруы тиіс: 

- өндірістік-басқару қызметі: бастапқы, нормативтік есеп құжаттарын дайындау; кірістер мен 

шығыстардың есебін ұйымдастыру; 

- экономикалық-ұйымдастыру қызметі: экономикалық жоспарлау бойынша жұмысты жүзеге асыру; 

біріздендірілген жоспарлы құжаттаманы, экономикалық стандарттарды әзірлеу; сауда және сауда-делдалдық 

қызметті жүзеге асыру; 
- ұйымдастыру-технологиялық қызметі: экономика, еңбекақы төлеу, баға саясаты мәселелері 

бойынша әдістемелер, ұсынымдар, нормативтік-нұсқаулық құжаттамалар әзірлеу; өндірістік-шаруашылық 

қызметтің нәтижелерін есепке алу және талдау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; жоспарлы және есептік 

Ақпаратты механикаландырылған және автоматтандырылған өңдеу құралдарын енгізу;  

- қаржы-экономикалық қызмет: ақша қаражатына, тауарлық-материалдық құндылықтарға, негізгі 

қорларға, есеп айырысуларға және төлем міндеттемелеріне түгендеу жүргізу;  

-аудиторлық қызмет: ақша қаражатын, тауар-материалдық құндылықтарды, негізгі қорларды, есеп 

айырысулар мен төлем міндеттемелерін түгендеуді жүргізудің белгіленген ережелері мен мерзімдерінің 

сақталуын бақылау;  

- бизнес-жоспарлау . 

1.4 Кәсіби қызметтің функциялары: 

ОП 7М04101-Қаржы бойынша магистрдің кәсіби қызметінің функциялары болып табылады:  
- есептік және статистикалық ақпаратты жинау, деректерді өңдеу және басқару шешімдерін 

қабылдау үшін басшылардың, инвесторлардың, кредиторлардың, сыртқы және ішкі пайдаланушылардың 

пайдалануына дайындау;  

- қаржыландыру, кредит беру, қарыз алу, баға белгілеу, инвестициялау, өндіріс әдістері бойынша 

баламалы шешімдерді талдау және бағалау;  

-мемлекеттік және жеке секторлар, жалпы экономика кәсіпорындары мен мекемелерінің қаржылық 

және қаржылық-шаруашылық қызметін басқару және бақылау;  

-қаржылық-кредиттік қатынастарды ұйымдастыру мен басқарудың заңнамалық-нормативтік 

актілерге сәйкестігін тексеру, сондай-ақ консультациялық қызметтер көрсету;  



- экономикалық агенттер арасындағы қаржылық қатынастарды реттейтін нормативтік актілерді 

әзірлеу; 

- ғылыми-зерттеу мекемелерінде ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер, эксперименттер жүргізу; 

- мамандық бейіні бойынша жоғары және орта арнайы оқу орындарында педагогикалық қызмет. 

 

2. Білім беру бағдарламасы бойынша магистр құзыретіне қойылатын талаптар 7М04101-

Қаржы: 

2.1 Жалпы білім беру 

Білу: 

- табиғат, қоғам және ойлау дамуының негізгі философиялық ұғымдары мен категориялары, 

заңдылықтары; 

- тарихи процестің заңдылықтары мен кезеңдері, әлемдік және отандық экономикалық тарихтың 

негізгі оқиғалары мен процестері, қоғамдық процестердің даму заңдары; 

- логика, ойлау және сөйлеу негіздері, шет тілінің лексика және грамматика негіздері;  

- қазіргі ақпараттық технологиялар; жаһандық желілердің жұмыс істеу негіздері; 

- педагогикалық зерттеуді жүргізудің негізгі теориялық-әдіснамалық және этикалық принциптері, 

педагогикалық үрдісті құрудың ерекшелігі, құрылымы мен модельдері 

Білу: 

- проблемалардың пайда болуының негізгі себептерін анықтау және оларды шешу жолдарын түсіну, 

әлемдік тарихи процесте бағдарлау, қоғамда болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 
-кәсіби қызметте гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың негізгі заңдарын, ұғымдық-

категориялық аппаратты қолдану;  

- шет тілінің лексикасы мен грамматикасының негіздері, тұлғааралық қарым-қатынаста шет тілін 

қолдану; 

- ұйымдастыру техникасының қазіргі заманғы құралдарымен жұмыс істеу, жаһандық компьютерлік 

желілерде ақпарат іздеу, қойылған міндеттерге сәйкес Экономикалық деректерді өңдеу үшін құрал-

саймандарды таңдауды жүзеге асыру, есептеу нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды негіздеу; 

- оқытушы жұмысының әдістемелік жүйесін жобалау, тұлғаның психологиялық-физикалық 

мүмкіндіктері мен жеке ерекшеліктерін ескере отырып, білім беру процесін құрастыру 

Құзыретті болу: 

- қоғам мәселелеріне жүйелі, тұтас көзқарасты қалыптастыру үшін жүйелі ойлау және талдау, 
философиялық ойлау мәселелерінде; 

- көпшілік алдында сөйлеуді ұйымдастыру, аргументация, пікірталасты шет тілінде жүргізу 

мәселелерінде; 

- ақпаратты басқару құралы ретінде компьютерлік технологияларды пайдалану, интернет желісінен 

алынған ақпаратты пайдалану мәселелерінде; 

- жоғары мектеп педагогикасының ұғымдық аппараты мәселелерінде;  

- Педагогикалық қызметті жүзеге асыру, педагогикалық ақпаратты талдау және өңдеу үшін қажетті 

кәсіби ойлауды қалыптастыру мәселелерінде. 

 

2.2 Әлеуметтік-этикалық 

Білу: 
- Тұлғаны психологиялық бағалау принциптері, дайындық бағыты мен деңгейіне сәйкес кәсіби 

функциялары; 

- негізгі нормативтік құқықтық құжаттар. 

Білу: 

- мәдени деңгейді, кәсіби құзыреттілікті арттыруды зияткерлік дамыту үшін таным әдістері мен 

құралдарын қолдану, қазіргі қаржы қызметкерінің міндеттері мен мақсаттарын қалыптастыру, өз 

біліктілігінің деңгейін және оны жоғарылату қажеттілігін сыни бағалау; 

- кәсіби қызмет саласын реттейтін заңнама мен нормативтік құқықтық актілер жүйесінде бағдарлау; 

Құзыретті болу: 

- тұлғаны дамыту, өзін-өзі дамыту және біліктілікті арттыру мәселелерінде; 

- нормативтік құжаттармен жұмыс істеу мәселелерінде. 

2.3 Жалпы кәсіби 

Білу: 

- қаржылық ақпаратты алудың отандық және шетелдік көздері, талдамалық және қаржылық 

есептерді дайындау схемалары; ақпаратты жинаудың, сақтаудың және талдаудың қазіргі заманғы 

құралдары, техникалық құралдар мен ақпараттық технологиялар; микро және макродеңгейде шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын көрсеткіштердің қазіргі заманғы жүйесін құру, есептеу 

және талдау негіздері;  

- кәсіпорынды ұйымдастырудың және басқарудың теориялық негіздері; Қазақстан экономикасының 

негізгі ерекшеліктері, оның институционалдық құрылымы, мемлекеттің экономикалық, қаржылық және 

салық саясатының бағыттары, ҚР Ұлттық Банкінің ақша-кредит саясатының бағыттары; 



Білу: 

-әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік 

статистиканың деректерін талдау және түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдісін 

анықтау, қазіргі заманғы техникалық құралдармен және ақпараттық технологиялармен жұмыс істеу, 

экономикалық, әлеуметтік және басқарушылық ақпарат көздерін пайдалану; 

-ұйымдастырушылық-басқару шешімдерін табу, қаржылық, бухгалтерлік және есептіліктегі басқа 

да ақпаратты талдау және түсіндіру, қаржылық және экономикалық қызметтердің басқарушылық 

шешімдерін қабылдау үшін алынған мәліметтерді пайдалану, олардың жұмысын жетілдіру бойынша 
практикалық ұсыныстарды қалыптастыру; 

Құзыретті болу: 

-экономикалық және әлеуметтік деректерді жинау, өңдеу және талдаудың қазіргі заманғы әдістері, 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді, процестер мен құбылыстарды есептеу және талдаудың қазіргі 

заманғы әдістері, олардың өзгеру үрдістерін анықтау, коммуникацияның қазіргі заманғы құралдары мен 

техникалық құралдарды пайдалану, сөз сөйлеу, баяндама, ақпараттық шолу, аналитикалық есеп, мақала 

түрінде талдау және зерттеу жұмысының нәтижелерін ұсыну мәселелерінде; 

-ұйымдастыру жұмысы, ұсынылатын басқарушылық шешімдерді бағалау, тәуекелдерді, 

нормативтік-құқықтық, ресурстық, әкімшілік және басқа да шектеулерді, сондай-ақ жалпы экономикадағы 

да, қаржы-кредит саласындағы да әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, қаржы 

бөлімшелерінің жұмысын жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу мәселелерінде; 

 

2.4 Арнайы 

Білу: 
- қаржы-кредит және бюджет саласындағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін 

сипаттайтын көрсеткіштердің қазіргі заманғы жүйесін есептеу және талдау үшін деректер алу көздері; 

ұлттық және халықаралық деңгейлерде қаржы - кредит саласының микро және макродеңгейінде 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын көрсеткіштердің қазіргі заманғы жүйесін 

құру, есептеу және талдау негіздері; серіктестердің қаржылық жай-күйі мен кредит қабілеттілігін 

бағалаудың қойылған міндеттеріне сәйкес Экономикалық деректерді өңдеуге арналған құралдық құралдар.;  

- жоспарлардың, қаржылық және бизнес-жоспарлардың экономикалық бөлімдерін құруға 

қойылатын талаптар; 

- әр түрлі меншік нысанындағы отандық және шетелдік кәсіпорындардың, қаржылық, кредиттік, 
сақтандыру және биржалық ұйымдардың есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де 

ақпараттың мазмұны мен нысандары;  

- мемлекеттік қаржылық бақылау саласындағы ұғымдық аппарат; мемлекеттік қаржылық 

бақылаудың мазмұны мен нысандары; бюджеттік тиімділікті талдау және бағалау әдістері мен әдістемелері; 

Білу: 
– қаржы-несие және бюджет саласында экономикалық, әлеуметтік және басқарушылық ақпарат 

көздерін пайдалану; қаржы-несие саласында қойылған міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді талдау 

және өңдеуді жүзеге асыру, экономикалық деректерді аспаптық құралдармен өңдеу, оларды талдау және 

ұйымның жағдайын жан-жақты қаржылық бағалау үшін алынған нәтижелерді қолдану; 

- экономикалық бөлімдерді құру үшін қажетті есептерді орындау, алынған нәтижелерді ұйымда 

қабылданған стандарттарға, сондай-ақ ХҚЕС сәйкес талдау және мазмұнды түсіндіру; 
-нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтау, әлеуметтік-

экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерді бағалау және ықтимал әлеуметтік-экономикалық 

салдарларды ескере отырып оларды шешу тәсілдерін ұсыну; 

- мемлекеттік тапсырмаларды орындау және бюджет қаражатын пайдалану тиімділігіне талдау және 

бағалау жүргізу, мемлекеттік және жергілікті басқару секторында нақты бақылау іс-шараларын жүргізудің 

бейімделген әдістерін қолдану; сараптаманың Талдамалық рәсімдерін, оның ішінде мамандандырылған 

бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып қолдану. 

Құзыретті болу: 

- қаржы және несие саласында қойылған экономикалық міндеттерді шешу кезінде деректерді жинау, 

өңдеу және талдаудың қазіргі заманғы әдістері, ұйымның қаржылық жағдайын, қарыз алушылардың кредит 

қабілеттілігін, тәуекелдерді сақтандыруды, салымдардың қор тартымдылығын бағалау саласында шешімдер 

қабылдау үшін қажетті параметрлерді есептеумен байланысты міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы 
математикалық құралдарды қолдану мәселелерінде; 

-ұйымда қабылданған стандарттарға, сондай-ақ ХҚЕС сәйкес экономикалық және қаржылық 

жоспарларды, бизнес-жоспарларды есептеу және талдау әдістері мен тәсілдерін қолдану мәселелерінде; 

- қаржылық-несие жүйесінің әртүрлі деңгейлерінде басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін 

алынған мәліметтерді пайдалану және экономикалық зерттеу әдіснамасы мәселелерінде; 

- мемлекеттік қаржылық бақылауды іске асырудың қазіргі заманғы әдіснамалық базасы 

мәселелерінде, оның ішінде бюджеттік тиімділікті, мемлекеттік бағдарламаларды бағалау, қаржылық 

бұзушылықтар тәуекелдерінің ықтималдығын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін тиімділік аудиті, салық 

салу, контроллинг әдістерін қолдану. 



Компетентностная модель выпускника по образовательной программе 7М04101-«Финансы» 

 

Информационные источники компетентностной модели выпускника по образовательной программе 

7М04101-Финансы: 

- «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты населения РК от 21.05.2012 г. №201-о-м; 

- результаты опроса работодателей. 

Профильное направление подготовки магистрантов по образовательной программе 7М04101 - 
Финансы предполагает подготовку кадров для органов государственного регулирования финансовой и 

банковской системы, финансовых институтов, бюджетных организаций, экономических и финансово-

аналитических служб предприятий и организаций различной организационно-правовой формы.  

Научное и педагогическое направление подготовки магистрантов по образовательной программе 

7М04101 - Финансы предполагает подготовку кадров для системы высшего, послевузовского образования и 

научно-исследовательского сектора, обладающих углубленной научной и педагогической подготовкой, для 

экономических институтов, органов государственного регулирования финансовой и банковской системы, 

финансовых институтов, бюджетных организаций, экономических и финансово-аналитических служб 

предприятий и организаций различной организационно-правовой формы.  

Выпускнику образовательной программы 7М04101-Финансы присваивается академическая степень 

магистр экономических наук/магистр бизнеса и управления по образовательной программе 7М04101 – 

Финансы. 
 

1. Требования к квалификационным характеристикам магистра  по образовательной 

программе 7М04101-Финансы: 

1.1 Сферой профессиональной деятельности является: педагогическая деятельность в системе 

высшего, послевузовского образования и научно-исследовательского секторах, обладающих углубленной 

научной и педагогической подготовкой, профессиональная деятельность в финансовой и банковской 

системе, финансовых институтах, бюджетных организациях, экономических и финансово-аналитических 

службах предприятий и организаций различной организационно-правовой формы, а также в органах 

государственного регулирования финансовой и банковской деятельностью. 

 

1.2 Объекты профессиональной деятельности: 
- при профильной подготовке: органы государственного регулирования финансовой и банковской 

системы, финансовые институты, бюджетные организации, экономические и финансово-аналитические 

службы предприятий и организаций различной организационно-правовой формы. 

- при научной и педагогической подготовке: вузы, научно-исследовательские, экономические 

институты, органы государственного регулирования финансовой и банковской системы, финансовые 

институты, бюджетные организации, экономические и финансово-аналитические службы предприятий и 

организаций различной организационно-правовой формы. 

 

1.3 Виды профессиональной деятельности: 

Магистр по ОП 7М04101-Финансы должен самостоятельно осуществлять: 

- производственно-управленческую деятельность: подготовка первичных, нормативных учетных 
документов;  организация учета доходов и расходов; 

- экономико-организационную деятельность:  осуществление работы по экономическому 

планированию; разработка унифицированной плановой документации, экономических стандартов; 

осуществление торговой и торгово-посреднической деятельности; 

- организационно-технологическую деятельность:  разработка методик, рекомендаций, нормативно-

инструктивной документации по вопросам экономики, оплаты труда, ценовой политики;  организация 

работы по учету и анализу результатов производственно-хозяйственной деятельности;  внедрение средств 

механизированной и автоматизированной обработки плановой и учетной информации;  

- финансово-экономическую деятельность: проведение инвентаризации денежных средств, товарно-

материальных ценностей, основных фондов, расчетов и платежных обязательств;  

- аудиторскую деятельность:  контроль соблюдения установленных правил и сроков проведения 

инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных фондов, расчетов и 
платежных обязательств;  

- бизнес-планирование. 

 

1.4 Функции профессиональной деятельности: 

 Функциями профессиональной деятельности магистра по ОП 7М04101-Финансы являются:  

- сбор отчетной и статистической информации, обработка данных и подготовка ее к использованию 

руководителями для принятия управленческих решений, инвесторами, кредиторами, внешними и 

внутренними пользователями;  
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- анализ и оценка альтернативных решений по финансированию, кредитованию, заимствованию, 

ценообразованию, инвестированию, методов производства;  

- управление и контроль над финансовой и финансово-хозяйственной деятельностью предприятий и 

учреждений государственного и частного секторов, экономики в целом;  

- проверка соответствия организации и управления финансово-кредитными отношениями 

законодательно-нормативным актам, а также оказание консультационных услуг;  

- разработка нормативных актов, регулирующих финансовые отношения между экономическими 

агентами; 
- проведение научных исследований и разработок, экспериментов в научно-исследовательских 

учреждениях; 

- педагогическая деятельность в высших и средних специальных учебных заведениях по профилю 

специальности. 

 

2. Требования к компетенциям магистра по образовательной программе и 7М04101-Финансы: 

2.1 Общеобразовательные 

Знать: 
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и  

мышления; 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории, законы развития общественных процессов; 
- основы логики, мышления и речи, основы лексики и грамматики иностранного языка;  

- современные информационные технологии; основы функционирования глобальных сетей; 

- основные теоретико-методологические и этические принципы проведения педагогического 

исследования,  специфику, структуру и модели построения педагогического процесса 

Уметь: 

- выделять основные причины возникновения проблем и понимать пути их решения, 

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и  явления, происходящие в  

обществе; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы  гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности;  

- основы лексики и грамматики иностранного языка, использовать иностранный язык в 
межличностном общении; 

- работать с современными средствами оргтехники, вести поиск информации в глобальных 

компьютерных сетях, осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

- проектировать методическую систему работы преподавателя, конструировать образовательный 

процесс с учетом условий, индивидуальных особенностей и психофизических возможностей личности 

Быть компетентным: 

- в вопросах системного мышления и анализа, философского мышления для   выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы  общества; 

- в вопросах организации публичной речи, аргументации, ведения дискуссии на иностранном языке; 
- в вопросах использования компьютерных технологий как средства управления информацией, 

использования информации, полученной из сети интернет; 

- в вопросах понятийного аппарата педагогики высшей школы;  

- в вопросах формирования профессионального мышления, необходимого для  осуществления 

педагогической деятельности, анализа и обработки педагогической информации. 

 

2.2 Социально-этические 

Знать: 

- принципы психологической оценки личности, профессиональные функции в соответствии с 

направлением и уровнем подготовки; 

- основные нормативные правовые документы. 

Уметь: 
- применять  методы  и   средства  познания  для интеллектуального  развития повышения 

культурного уровня, профессиональной  компетентности,  формулировать  задачи  и цели современного  

финансового  работника, критически оценивать уровень своей квалификации и  необходимость  ее 

повышения; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных  правовых  актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности;  

Быть компетентным: 

- в вопросах развития личности, саморазвития и повышения квалификации; 

- в вопросах работы с нормативной документацией. 



2.3 Общепрофессиональные 

Знать:  

- отечественные и зарубежные источники получения финансовой информации, схемы подготовки 

аналитических и финансовых отчетов; современные средства сбора, хранения и анализа информации, 

технические средства и информационные технологии; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;  

- теоретические  основы  организации  и  управления предприятием;  основные  особенности  

казахстанской  экономики, ее институциональную структуру, направления экономической, финансовой и  
налоговой   политики  государства, денежно-кредитной политики Национального банка РК; 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и  явлениях,  выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей, работать с современными техническими средствами и информационные   технологии, 

использовать источники экономической, социальной и  управленческой  информации; 

- находить  организационно-управленческие  решения, анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,  содержащуюся в отчетности, и использовать 

полученные сведения для   принятия управленческих решений финансовых и экономических служб, 

формировать  практические  предложения по совершенствованию их работы; 

Быть компетентным: 

- в вопросах современных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
данных, современных методик расчета и анализа социально-экономических показателей, процессов и 

явлений,  выявления тенденций их изменения, использования современных средств коммуникации и 

технических средств, представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

- в вопросах организационной работы, оценки предлагаемых управленческих решений, разработки и 

обоснования предложений по совершенствованию работы финансовых подразделений  с учетом  рисков,  

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений, а также социально-

экономических последствий как в экономике в целом, так и в финансово-кредитной сфере; 

 

2.4 Специальные 

Знать: 
- источники получения данных для расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов финансово-кредитной и бюджетной сферы; 

основы  построения,  расчета  и  анализа  современной  системы показателей,  характеризующих  

деятельность  хозяйствующих субъектов  на  микро- и  макроуровне  финансово-кредитной сферы на 

национальном и международном уровнях;   инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей оценки финансового состояния и   кредитоспособности 

партнеров;  

- требования к составлению экономических разделов планов, финансовых и бизнес-планов; 

- содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной информации,  содержащейся  в  

отчетности  отечественных и иностранных предприятий различных форм собственности, финансовых, 

кредитных, страховых и биржевых  организаций;  
- понятийный  аппарат  в  области  государственного финансового контроля; содержание и формы 

государственного финансового контроля; методы и методики анализа и оценки бюджетной эффективности; 

Уметь: 
– использовать источники экономической, социальной и управленческой информации в финансово-

кредитной и бюджетной сфере; осуществлять анализ и обработку необходимых данных для решения 

поставленных задач в финансово-кредитной сфере, обрабатывать инструментальными средствами 

экономические данные, анализировать их и применять полученные результаты для всесторонней 

финансовой оценки состояния организации; 

– выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты в соответствии с принятыми в организации 

стандартами, а также МСФО; 

– 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; 

- проводить анализ и оценку эффективности выполнения государственных заданий и использования 

бюджетных средств, применять  адаптированные методики проведения конкретных контрольных  

мероприятий  в  секторе  государственного и местного управления; применять аналитические процедуры 

экспертизы, в том числе, с  использованием специализированных программных средств. 

Быть компетентным: 

– в вопросах современных методов сбора, обработки и анализа данных  при  решении  

поставленных  экономических  задач  в области финансов и кредита, применения современного  



 


