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I. Білім беру бағдарламасының паспорты 

1.1 7М04106 "Қаржы" білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері» 7М04106 "Қаржы" білім беру бағдарламасы 

негізгі құзыреттілікті қалыптастыруға жаңа көзқарасты ұсынады және қаржы саласындағы магистрлерді терең теориялық және практикалық 

даярлауға бағытталған. 

Қазақстанда қаржы нарықтары үшін мамандар даярлауға қойылатын талаптардың өсуі, инновациялық экономиканы қалыптастыру 

жаңа формациядағы қаржыгерлерді даярлау жүйесіне ерекше талаптар қояды. Өзгермелі технологиялар, инновациялар, экономиканы 

жаһандандыру, жүйелер мен процестерді стандарттау аясында қаржы саласындағы мамандарға қойылатын талаптар қатаңдатылады. Еңбек 

нарығы жұмыс берушілердің қаржыгер кәсіби білімі мен дағдыларынан басқа шетел тілдерін, компьютерлік техниканы және арнайы 

бағдарламаларды меңгеруіне мүдделі екенін куәландырады. 

Білім беру бағдарламасының мақсаты – құзыреттілік тәсілге, көптілділікке және оқытудың инновациялық технологияларын 

пайдалануға негізделген, жоғары білікті магистрлерді даярлауға бағытталған, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, ұйымдық-басқару, 

өндірістік-басқару, аналитикалық қызметте кәсіби міндеттерді шешуге қабілетті, терең кәсіби дайындыққа, практикалық дағдыларға және 

көшбасшылық қасиеттерге ие, өз бетінше ойлауға және қоғамның прогрессивті әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз 

етуге қабілетті білімді іске асыру. 

Білім беру бағдарламасының мақсаттарын қалыптастыру кезінде мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптары, университеттің 

стратегиялық мақсаттары, университет миссиясын қалыптастыру, қолда бар ресурстар мен дамудың әлеуетті мүмкіндіктері, сыртқы 

әлеуметтік-экономикалық ортаның (елде де, шетелде де) өзгеретін жағдайлары, инновация мен шығармашылық үшін қолайлы жағдайларды 

жасау және қолдау, сондай-ақ білім беру қызметін тұтынушылардың сұраныстары ескерілді. 

Білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеттері. Білім беру бағдарламасының сипаттамасында көрсетілген білім, білік және 

дағды негізінде құзыреттілікті сипаттайтын білім беру нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған.   

Магистрлерді даярлаудың білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері: 

1) бейіндік дайындық кезінде:  

- экономика және бизнес саласында кең тұжырымдамалық білімі бар, мемлекеттік, орыс және шет тілдерін еркін меңгерген, 

бастамашылық, еңбек нарығы мен қазіргі заманғы технологиялар талаптарына бейімделген, жеке және командада жұмыс істей алатын жаңа 

формациядағы мамандарды даярлау;   

- магистранттардың теориялық және практикалық жеке дайындығын тереңдету, білім алушылардың толыққанды және сапалы 

көпжақты білім алуына жағдай жасау, олардың кәсіби құзыреттілігіне қол жеткізу;   

- магистранттардың интеллектуалды дамудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін, адамгершілік, этикалық және құқықтық 

нормаларды, ойлау мәдениетін, шығармашылық әлеуетті, бастамалар мен жаңашылдықты дамытатын аса маңызды және тұрақты білімді 

меңгеруі;   

- ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгеру;      

- оқу үдерісін ұтқыр және икемді жоспарлау үшін жағдай жасау, білім беру мазмұнының пәнаралық баламаларын белгілеу, 

аудиториялық және өзіндік жұмыстың оңтайлы арақатынасы. 
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1.2 Модульдік білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы 

ОП ұлттық біліктілік шеңберіне, кәсіби стандарттарға, Дублин дескрипторларына және Еуропалық біліктілік шеңберіне сәйкес 

әзірленді. Магистранттарға еңбек нарығының қажеттілігін және жұмыс берушілердің талаптарын ескере отырып, екі білім траекториясын 

таңдауға ұсынылады:  

- Қаржылық менеджмент .   

- Банктік бизнес.  

Білім беру бағдарламасы ұйымдастырушылық-басқару, өндірістік-басқару, аналитикалық және ғылыми-педагогикалық қызметті 

орындау үшін, жоғары рухани-адамгершілік қасиеттерге ие, өз бетінше ойлауға және қоғамның прогрессивті әлеуметтік-экономикалық және 

мәдени дамуын қамтамасыз етуге қабілетті мамандарды дайындауға бағытталған.; ғылыми және кәсіби міндеттерді шешу, сондай-ақ қаржы 

саласындағы проблемаларды зерттеу дағдылары бар; мемлекет пен әлемдік қоғамдастықтың қазіргі заманғы қаржы-экономикалық 

проблемалары саласында, кәсіпорын қызметін басқаруды ұйымдастыруда, кәсіби дағдылар мен іскерлікті кеңейтуде Құзыретті.  

Магистратурада 7М04101-Қаржы білім беру бағдарламасы бойынша дайындық екі бағыт бойынша жүргізіледі:  

- бейінді   

Даярлаудың бейіндік бағыты қаржы және банк жүйесін мемлекеттік реттеу органдары, қаржы институттары, бюджеттік ұйымдар, 

кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикалық және қаржы-талдау қызметтері үшін жоғары оқу орнынан кейінгі кадрлар даярлаудың білім 

беру бағдарламаларын іске асыруды көздейді.  

Білім беру бағдарламасы өңірлік еңбек нарығының қажеттілігін, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

нормативтік құжаттарының талаптарын ескере отырып әзірленген және білім беру процесін ұйымдастыруға арналған құжаттар жүйесі болып 

табылады.  

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін іске асырудың мақсатын, күтілетін нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен 

технологияларын, осы дайындық бағыты бойынша бітірушінің дайындық сапасын бағалауды регламенттейді және магистранттың кәсіби 

қызметінің бағдарламасы мен бағытының сипаттамасын, Оқыту нәтижелері мен алған құзыреттерін, оқыту нәтижелерін бағалай отырып , 

саясатты, білім алушылардың дайындық сапасын қамтамасыз ететін білім беру үдерісін ұйымдастыруды, білім беру бағдарламасын 

құрайтын модульдердің сипаттамасын, әдістемелік материалдарды, білім, сәйкес білім беру технологияларын іске асыруды қамтамасыз ету. 

1.3 біліктілік сипаттамасы 

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. 

Кәсіби қызмет пәндері: 

- қаржылық категориялардың мазмұнды сипатын зерттеу және оларды әлеуметтік-экономикалық процестерді реттеуде пайдалану;  

- қаржы саясаты стратегиясының бағыттарын анықтау және оны іске асыру тетігін әзірлеу;  

- қаржылық өзара байланысты ұйымдастыру, жоспарлау, бюджеттеу және қаржылық-экономикалық процестерді болжау дағдыларын 

меңгеру;  

 қаржы нарықтарына қатысушылардың есептілігін жасау;  

- валюталық-несиелік реттеу және төлем балансын жасау әдістемесін білу;  

-  қаржы ұйымдарының халықаралық тәжірибесін зерделеу және оны отандық тәжірибеге бейімдеу;  
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- шарттар мен басқа да құқықтық құжаттарды жасау әдістемесін меңгеру.  

Кәсіби қызметтің типтік міндеттері:  

− қаржылық, ақшалай-несиелік қатынастарды реттейтін заңнамалық-нормативтік актілер мен ережелердің орындалуын қамтамасыз ету;  

− кәсіби қызметтің барлық салаларында қаржылық тәртіптің сақталуын бақылау;  

− құрылымдық бөлімшелерде қаржыны тиімді ұйымдастыру;  

− шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметінде, кредиттік ұйымдарда, банк мекемелерінде, сақтандыру және зейнетақы 

компанияларында қаржылық менеджментті қолдану;  

− бюджеттік жоспарлау және бюджеттік шығыстардың тиімділігін бағалау;  

− қаржылық тәуекелдерді басқару және мониторинг;  

− бағалы қағаздар портфелін басқару және оның құрылымын оңтайландыру. 

 

2. Оқыту нәтижелері 

Екінші деңгейлі Дублин дескрипторларына сәйкес 7М04106 – Қаржы (ҰБШ 7-біліктілік деңгейі) білім беру бағдарламасы бойынша 

магистрдің Оқыту нәтижелері: 

1. Қаржы және қаржылық қызметке, салыққа байланысты қазіргі заманғы заңнаманы, нормативтік актілер мен әдістемелік 

құжаттарды білу және аталған құжаттарды қолдану тәжірибесін көрсету.  Шет тілінде тұлғааралық және іскерлік қарым-қатынаста өз 

ойлары мен пікірлерін білдіру. Ғаламтордағы жұмыстың мәнін, жаһандық желілік желілерде ақпарат алуды, сондай-ақ деректер 

базасымен жұмысты мінсіз білу(ON1);  

2. Банк операцияларын және коммерциялық банктің қаржылық жағдайын талдау, банктік есептілікті талдау үшін ақпараттық-

талдау әдістемесін қолдану; тұтынушылардың қаржы нарығындағы адалдығы мен мінез-құлқының психологиясын ескере отырып, 

қаржы компаниясының имиджі мен іскерлік беделін қалыптастыру(ON2); 

3. Кредиттік, валюталық, инвестициялық, салықтық және пайыздық тәуекел шамасын бағалау үшін техникалық тәсілдерді 

қолдану, қаржылық тұрақтылық пен ұзақ мерзімді тұрақтылыққа қол жеткізу контекстінде оларды барынша азайту жөнінде  

шешімдер ұсыну; жүргізілетін операциялардың табыстылығы мен рентабельділігін бағалаудың, активтер мен міндеттемелердің 

сапасын бағалаудың әдістемелік тәсілдері; жұмыс істеп тұрған ұйым жағдайында жобалармен жұмысты ұйымдастыру; қазіргі 

жағдайда компаниялардың қаржыларын басқару ерекшеліктерін іс жүзінде пайдалану(ON3); 

4. Өңірдің және тұтастай экономиканың негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің серпінін болжау; нақты және 

жоспарлы көрсеткіштерді салыстыру және экономикалық субъектінің ағымдағы қызметін бақылау; компанияның ұзақ мерзімді 

тұрақты даму стратегиясын әзірлеу; сандық экономикадағы бизнес құны өсуінің қаржылық стратегиясын моделдеу; қаржылық / 

инвестициялық стратегияны уақтылы түзету үшін қаржы нарықтарындағы ахуалдың мониторингі(ON4); 

5. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қаржылық есептілікті жасау және талдау, оның негізінде тиімді 

басқару шешімдерін қабылдау(ON5);  

6. Өзгермелі экономикалық жағдай жағдайында ақпаратты сыни талдау, ұйымдастыру-басқару шешімдерін қабылдау; ұзақ 

мерзімді қаржылық шешімдерді қабылдаудың орындылығын негіздеу(ON6); 

7. Инвестициялық жобаларды қаржылық қамтамасыз етудің негізгі схемаларының мазмұнын және олардың ерекшеліктерін 

көрсетеді, түрлі салалардан (ON7); 
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8. Бизнес стратегиясын құру үшін бизнесті және корпоративтік қаржыларды бағалау саласындағы қазіргі заманғы 

тұжырымдамаларды практикалық пайдалану қабілеті; жария-құқықтық құрылымдар мен ұйымдар деңгейінде стратегиялық және 

қаржылық жоспарлауды үйлестіру бойынша кәсіби негізделген ұсыныстар енгізеді(ON8); 

9. Мемлекеттік бағдарламалар мен мемлекеттік шығыстардың нәтижелілігін бағалау қабілеті; мемлекеттік секторда қаржылық 

менеджмент құралдарын қолдану; бюджет жобаларын, мемлекеттік ұйымдардың қаржылық жоспарларын құру; қоғамдық қаржыны 

дамытудың стратегиялық және тактикалық мақсаттарын ранжирлеу (ON9); 

10. Талдау және зерттеу жұмысының нәтижелерін сөз сөйлеу, баяндама, ақпараттық шолу, талдамалық есеп, мақала түрінде ұсыну; 

жұмыстың нақты тапсырылған кезеңін орындауды ұйымдастыру; шағын ұжымның, жұмыс тобының жұмысын ұйымдастыру; халықтың 

қаржылық сауаттылығы саласында ағартушылық қызметті жүзеге асыру; міндеттердің маңыздылығына сәйкес өз қызметінің 

басымдықтарын анықтау.  Кәсіби қызмет профилін өзгертуге қабілетті(ON10). 

 

3. Пән сипаттамасы 

№ Пән атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 (30-50 сөз) 

Кредиттер 

саны 

Қалыптасқан  оқыту нәтижелері (кодтар) 

ОN1     ОN1     

1 Шет тілі (Кәсіби) Магистранттарға болашақта 

мульттілдік және мультмәдени кәсіби 

ортаға ықпалдасуға мүмкіндік 

беретін Кәсіби бағытталған 

коммуникативтік құзыреттіліктің шет 

тілді (мәдениетаралық) құрамдас 

бөлігін қалыптастыру;  

жаңа білімді меңгеруге жеке және 

шығармашылық көзқарасты 

қалыптастыру үшін қажетті 

қабілеттер мен сапаларды дамыту; 

магистранттардың жалпы мәдениеті 

мен білімін, ойлау мәдениетін, 

қарым-қатынас пен сөйлеуді 

арттыру, басқа елдер мен 

халықтардың рухани 

құндылықтарына құрметпен қарауды 

қалыптастыру. 

2 V     V   V  

2  Менеджмент  Менеджмент түсінігі және 

модельдері. Менеджменттің даму 

тарихы. Басқарудың негізгі 

мектептері.  Менеджменттің 

2   V     V  V 
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мақсаттары мен функциялары. 

Ұйымдастыру процестерінің мәні. 

Басқарудың ұйымдастырушылық 

құрылымы. Өкілеттілік пен 

жауапкершілік. Менеджменттің 

әлеуметтік процестері. 

Көшбасшылық және басшылық 

стилі. Ұйымдағы қақтығыстарды 

басқару. Персоналды басқару. 

Кәсіпорындардағы менеджмент 

ерекшеліктері. Логистикалық 

менеджменттің мақсаттары мен 

міндеттері. Ұйымның логистикасын 

басқару әдістері. 

3 Басқару 

психологиясы 

Басқару психологиясы курсының 

міндеттері, пәні және объектісі. Білім 

берудегі инновациялық процестерді 

басқару субъектілері. Жетекші білім 

берудегі инновациялық процестерді 

басқару субъектісі ретінде. Басшы 

тұлғасының инновациялық 

диспозициясын зерттеу планшеті. 

Топ білім берудегі инновациялық 

процестерді басқару субъектісі 

ретінде. Топтың инновациялық 

диспозициясын зерттеу планшеті. 

Ұжым білім берудегі инновациялық 

үдерістерді басқару субъектісі 

ретінде. Ұжымның инновациялық 

диспозициясын зерттеу планшеті. 

2 V     V   V  

4 Банк қызметіндегі 

Логистика 

Банк логистикасының негіздері 

экономикалық білімнің жиынтығы 

ретінде. Банк логистикасының 

түрлері мен ерекшеліктері. Кредиттік 

және инвестициялық бағдарламалар. 

Бағалы металдар. Банктің қор 

4   V  V    V  
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нарығындағы қызметі. 

Инкассаторлық тасымалдар. Банк 

жүйесін интернеттендіру. Факторинг 

технологияларының логистикалық 

тұжырымдамасы 

5 Банк қызметінің 

теориясы 

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. 

5  V V V       

6 Дағдарыс 

жағдайындағы 

кәсіпорынның 

қаржылық 

тұрақтылығының 

тетіктері 

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). 

4 V V   V   V   
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Қаржылық тұрақтылық мониторингі. 

7 Интеграция 

жағдайындағы 

кеден ісі 

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. 

5 V  V V       

8 Қаржылық 

менеджмент 

(ілгерілетілген 

курс) 

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 

5  V V V       

9 Банктік қызметтер 

нарығын 

маркетингтік 

зерттеу 

Банк саласындағы маркетингтің мәні 

мен ерекшеліктері. Банктің 

маркетингтік мүмкіндіктері. Банктің 

маркетингтік ақпараттық жүйесі. 

Банктік қызметтер нарығын 

5  V     V V   
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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. 

10 Стратегиялық 

банктік 

менеджмент 

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. 

5  V   V   V  V 

11 Коммерциялық 

банкте қаржы 

тәуекелдерін 

басқару 

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. 

5  V      V  V 
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Операциялық қаржылық тәуекелдер. 

Қаржылық тәуекелдерді 

бейтараптандыру тетіктері. 

Кредиттік тәуекелді төмендету 

әдістері. Кредиттік тәуекелді 

сақтандыру. 

12 Халықаралық 

банкинг 

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 

5      V  V  V 

13 Исламдық 

қаржыландыру 

негіздері 

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. 

5  V  V  V     

14 Банктегі Басқару Қазіргі жағдайдағы басқару есебінің 5  V      V   
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есебі 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. 

15 Қаржы 

институттарының 

менеджменті 

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.  

5  V  V    V   

16 Қаржылық 

менеджменттегі 

қаржылық 

құрылымдар мен 

инновациялар 

Қаржылық инновациялардың 

ерекшеліктері. Қаржылық 

инновациялардың түрлері. Жалпы 

қаржы нарығындағы қаржылық 

инновациялар нарығының орны. 

Қаржылық инновацияны басқару. 

Қаржылық менеджмент жүйесіндегі 

5     V  V V   
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инновациялар. Капиталды 

басқарудағы қаржылық 

инновациялар. Қаржы нарығының 

дамуына қаржылық 

инновациялардың әсері. Капиталдың 

борыштық және үлестік құралдарын 

пайдаланумен қаржылық 

инновациялар.. 

17 Қаржы 

инжиниринг 

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 

5  V     V V   

18 Әлемдік қаржы 

нарықтары 

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. 

5    V V V     
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Әлемдік банк нарығы және 

институционалдық инвесторлар. 

Қаржы нарықтарындағы мемлекеттік 

реттеу мәселелері 

19 Салық 

менеджменті 

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. 

5   V     V  V 

20 Қаржылық 

есептілік пен 

аудиттің 

халықаралық 

стандарттары 

Курстың пәні. 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). 

5  V   V V     

4. Модульдер сипаттамасы 
 

Модуль Құрамдас компоненттің 

атауы 

Пререквизиттер Оқыту нәтижелері 

1 2 3 5 
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Әлеуметтік-

гуманитарлық және 

өндірістік модуль 

Шет тілі (Кәсіби)  Шет тілі кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасауға арналған арнайы 

терминдерді білу; 

жалпы тілдің қолдану лексикасы және өзінің кәсіби 

саласының базалық терминологиясын білу; 

ақпаратты шет тілінде талдау; берілген тақырып шегінде 

қарым-қатынас жасай білу; 

тәжірибеде алынған оқу біліктерін қолдана білу 

іскерлік қарым-қатынас және іскерлік хат дағдысы; шет 

тілінде шарттар жасау қабілеті 

ағылшын тілінде ой логикасын практикалық талдау 

қабілеті; 

Менеджмент   оқытудың әдістемелік модельдерін, әдістемелерін, 

технологиялары мен тәсілдерін құру және іске асыру 

тәсілдерін, білім беру қызметін жүзеге асыратын ұйымдарда 

оларды пайдалану процесінің нәтижелерін талдауды  білуі 

керек; 

стратегиялық және жедел талдау әдістерінің кешенін 

пайдалану арқылы басқарылатын жүйенің және оның макро 

- және микроайналымының жағдайы мен потенциалын және 

оның макро-және микроайналымын білуі керек; 

басқару жүйесін дамытудың жалпы және ерекше 

заңдылықтарына сәйкес келетін менеджменттің 

инновациялық технологияларын пайдалана отырып басқару 

процесін зерттеу, ұйымдастыру және бағалау; 

білім беру қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың даму 

міндеттерін шешу, эксперименттік жұмыстарды іске асыру 

үшін командалық жұмысты ұйымдастыру; 

стратегиялық және оперативті талдау әдістерінің кешенін 

қолдану арқылы басқарылатын жүйенің жағдайы мен 

әлеуетін талдау және зерттеу дағдысы меңгеру; 

басқару жүйесін дамытудың жалпы және ерекше 

заңдылықтарына сәйкес келетін менеджменттің 

инновациялық технологияларын пайдалана отырып басқару 

процесін ұйымдастыру және бағалау дағдысын меңгеру; 
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Басқару психологиясы Психология  басқару қызметінің және менеджмент қызметінің 

әлеуметтік-психологиялық мазмұны мен құрылымын білу; 

басқарушылық есептерді шешудің негізгі тәсілдері және 

нақты жұмыс істейтін өндірістік құрылымдар жағдайында 

оларды шешу ережелері, менеджер қызметіндегі 

функционалдық жай-күйлермен жұмыс істеу әдістері, 

басқару процестерін оңтайландыра білу; 

басқару психологтары мен топтық үрдістер саласындағы 

құбылыстарды түсіндіруде психологиялық білімді қолдана 

білу; 

басқару персоналының кәсібилігін, менеджер тұлғасын 

дамытуға және басқару жүйесінің тиімділігін арттыруға 

бағытталған әдістерді, тәсілдерді қолдана білу; 

менеджердің кәсіби қызметін, еңбек саласындағы 

құбылыстарды және ұйымдастырушылық мақсаттарға қол 

жеткізу бойынша бірлескен іс-әрекетті психологиялық 

талдаудың кәсіби іскерліктер қабілеті;  

басқарушы персоналдың және ұжымды басқарудың 

кәсібилігін арттыруға бағытталған дамытушы 

технологияларды қолдану қабілеті; 

Банк қызметінің 

негіздері 

Банк қызметіндегі 

логистика 

Қаржыға кіріспе 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; 

логистикалық қағидаттар мен рәсімдерді жүзеге асыру 

нәтижесінде алынған нәтижелерді дұрыс түсіндіре білу; 

банк қызметінің логистикасы саласындағы қазіргі 

технологиялық, ақпараттық және ұйымдастырушылық 

инновациялар қабілеті; 

банктер үшін логистикада эконометриялық модельдерді 

пайдалану дағдылары; 

Банк қызметінің теориясы Қаржыға кіріспе банк қызметінің негіздерін білу; 
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банк қызметіндегі басқару шешімдерінің әлеуметтік-

экономикалық тиімділігін бағалау әдістерін білу; 

банктік қызметті жүзеге асыра білу; 

банк қызметіндегі басқару шешімдерінің ұсынылған 

нұсқаларын сыни бағалай білу; 

банк қызметі саласындағы зерттеу және тәжірибелік 

жұмыстың негізгі әдістері мен тәсілдері қабілеті. 

экономикалық тиімділік және тәуекелдер критерийлерін 

ескере отырып, басқарушылық шешімдерді жетілдіру 

бойынша ұсыныстар әзірлеу дағдысы; 

Қазіргі жағдайдағы 

кәсіпорындардағы 

қаржылық 

менеджмент 

Дағдарыс жағдайындағы 

кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығының тетіктері 

Қаржыға кіріспе қаржы дағдарысының мәні мен сипаты, қаржы 

дағдарысының пайда болу себептері мен оларды жою 

жолдарын білу; 

стратегиялық басқару мен стратегияларды болжау, әзірлеу 

әдістері және басқарудың әртүрлі деңгейлерінде ғылыми 

және инновациялық қызметті қолдау нысандары, әдістерін 

білу; 

аналитикалық көрсеткіштерді есептеу және қаржылық 

тұрақтылық, төлем қабілеттілігі және өтімділік туралы 

алдын ала қорытынды жасай білу; 

мақсатты маркетингтік зерттеулер жүргізу, қажетті 

есептерді жүзеге асыру, алынған нәтижелерді өңдеу, 

қолданыстағы стандарттарға сәйкес барлық құжаттаманы 

жасау және ресімдей білу; 

кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалау және 

қамтамасыз ету әдістемесі қабілеті. 

қаржылық менеджмент мәселелерін қою және шешу, 

жүйелік көзқарас тұрғысынан зерттеу бағдарламасын 

қалыптастыру дағдылары; 

Интеграция жағдайындағы 

кеден ісі 

Қаржыға кіріспе кеден заңнамасы, шет мемлекеттердің кеден органдарымен 

ынтымақтастықты реттейтін нормативтік құқықтық актілер 

және халықаралық келісімдерді білу; 

шет мемлекеттердің кеден органдарымен ынтымақтастық 

мәселелерін беретін халықаралық ұйымдар қызметінің 

бағыттарын білу; 



19 

 

шет мемлекеттердің кеден органдарымен ынтымақтастыққа 

бағытталған кеден органдары қызметінің ерекшелігін 

айқындай білу; 

шет мемлекеттердің кеден органдарымен ынтымақтастықты 

жүзеге асыру кезінде бұзушылықтарды анықтай білу; 

шет мемлекеттердің кеден органдарымен ынтымақтастық 

жүзеге асырылатын негізгі технологиялар қабілеті; 

шет мемлекеттермен ынтымақтастықтың қағидалары, 

нысандары және мақсаттарын білу қабілеті; 

Қаржы негіздері Қаржылық менеджмент 

(ілгерілетілген курс) 

Қаржыға кіріспе 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;  

бағалы қағаздар портфелін, қаржылық тәуекелдерді, 

инвестициялық жобаларды бағалау және басқара білу; 

практикалық қаржылық есептеулер, қаржылық 

коэффициенттерді анықтау дағдылары; 

компанияның операциялық, инвестициялық және қаржылық 

қызметінде қаржы менеджментінің тиімділігін бағалау 

әдістері мен критерийлерін қолдану арқылы жүзеге асырыу 

қабілеті; 

өндірістік практика Қаржыға кіріспе корпорацияда қаржылық есептерді қалыптастыру 

принциптерін және ұйымда корпоративтік басқаруды 

қалыптастыруды жүйелік және ақпараттық қамтамасыз 

етудің негізгі принциптерін білуі тиіс; 

корпорацияның корпоративтік және функционалдық 

стратегиясын әзірлеу және компанияның қаржылық 

есептеріне бағалау жүргізуді істей алу керек; 

өз бетінше жоспарлау және ғылыми зерттеулер жүргізу 

дағдысын меңгеру; 
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Коммерциялық 

банктегі менеджмент 

және маркетинг 

Банктік қызметтер 

нарығын маркетингтік 

зерттеу 

Банк қызметінің теориясы маркетингтік зерттеу әдістері және олардың алгоритмдерін 

білу ;  

маркетингтік ақпаратты жинау және талдау әдістері; банктік 

қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістерін білу; 

маркетингтік зерттеудің қажетті әдістерінің ең аз кешенін 

анықтай білу; 

нарықты зерттеудің ең өңделген әдістерін қолдана білу;  

маркетинг қызметін жүзеге асырумен байланысты 

мақсаттарды қою және міндеттерді тұжырымдау кезінде 

кәсіби дәлелдеме қабілеті; 

коммерция, логистика, фирмаішілік жоспарлау саласындағы 

мамандармен өзара іс-қимыл жасауға әдістемелік және 

психологиялық дайындықты білу; 

Стратегиялық банктік 

менеджмент 

 

Банк қызметінің теориясы 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; 

стратегиялық талдау жүргізу және жоспарлау кезінде 

пайдаланылатын көрсеткіштердің мәнін түсіндіру, 

стратегияны, стратегиялық бастамаларды және оны 

орындау өлшемдерін тұжырымдай білу; 

банктің миссиясы мен пайымын әзірлеу қабілеті; 

әртүрлі деңгейдегі стратегияны әзірлеу бойынша 

практикалық дағдылары; 

Коммерциялық банкте 

қаржы тәуекелдерін 

басқару 

 

Стратегиялық банктік 

менеджмент 

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; 

коммерциялық банктің қызметін зерттеу үшін әртүрлі 

көздерден алынған ақпаратты білікті қолдану, 
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коммерциялық банкте экономикалық есеп айырысуларды 

жүргізу үшін ақпаратты өңдей білу; 

тәуекел-менеджменттің стратегиялық, қаржылық және 

инвестициялық менеджментпен, қаржылық талдаумен, 

басқару есебімен өзара байланысын анықтау дағдысы; 

қаржылық тәуекелдерді талдау, бағалау және басқару 

процесінде бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану 

қабілеті;  

Халықаралық банк ісі 

және есепті 

ұйымдастыру  

Халықаралық банкинг Банк қызметінің теориясы 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; 

елдің дамуына банк секторының өзгеру үрдістерін және 

олардың әлеуметтік - экономикалық дамуға әсерін анықтай 

білу; 

шет мемлекеттердің банк жүйесі саласындағы қазіргі 

заманғы бағыттар туралы қажетті ақпаратты іздеу қабілеті;  

банк ісі саласындағы отандық және шетелдік статистика 

деректерін талдау қабілеті; 

Исламдық қаржыландыру 

негіздері 

Банк қызметінің теориясы 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; 

нақты нарықта исламдық қаржыландыруды қолдану 

стратегиясының түрін таңдау және негіздей білу 

дәстүрлі және исламдық қаржыландыру құралдарының 

тиімділігін салыстыру үшін математикалық аппаратты 

қолдану дағдысы. 

дәстүрлі және исламдық қаржыландыру құралдарының 

тиімділігін салыстыру үшін математикалық аппаратты 
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қолдану дағдысы. 

Банктегі Басқару есебі Қаржы теориясы 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; 

банктің қаржы - шаруашылық қызметін талдау үшін 

бюджеттеу жүйесін пайдалана білу; 

банкте басқару есебін ұйымдастырумен байланысты нақты 

жағдайларды талдау және банктің ұйымдық 

құрылымындағы басқару есебінің орнын анықтау қабілеті; 

банк үшін ұсынымдарды тұжырымдау, бар проблемаларды 

анықтау дағдысы; 

Қаржыны басқару 

 

 

Қаржы институттарының 

менеджменті 

Дағдарыс жағдайындағы 

кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығының 

механизмі 

қаржы институттарын басқару әдістемесі мен қағидаттарын 

білу; 

қазіргі жағдайда қор нарығының құрамы, құрылымы және 

жұмыс істеу тетігі; нарықта айналыстағы қаржы 

құралдарының спектрін білу; 

қаржы нарығы дамуының әлемдік үрдістерін ашу, қаржы 

нарығындағы қор нарығының орнын анықтау қабілеті; 

кәсіпорындарға қаржы ресурстарын тартудағы қаржы 

нарығының мәнін анықтай білу; 

бағалы қағаздардың тәуекелін және кірістілігін есептеу 

дағдысы; 

облигациялардың бағасына әсер ететін факторларды 

анықтау, инвестициялық портфельді қалыптастыру үшін 

облигациялар түрін таңдау дағдысы; 

Қаржылық 

менеджменттегі қаржылық 

құрылымдар мен 

инновациялар 

Қаржы 

менеджменті(ілгерілетілген 

курс) 

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;  
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болашақ инновациялардың ауқымын бағалай білу ;  

нақты қоғамдық қажеттіліктерді анықтау және қажетті 

инновациялар жасау жобаларын ұсына білу. 

ғылыми-техникалық даму үрдістерін талдау және 

тұжырымдау және даму мүмкіндіктерін анықтау; 

инновациялық бағдарламалар мен жобалардың жекелеген 

бөлімдерін әзірлеу дағдылары. 

жаңалықтың техникалық-экономикалық көрсеткіштерін 

бағалау; ұйымның әлеуеті мен бәсекелестік ортаға талдау 

жүргізу және кәсіпорынның инновациялық стратегиясын 

таңдауды негіздеу қабілеті; 

Қаржылық инжиниринг Қаржы 

менеджменті(ілгерілетілген 

курс 

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;  

халықаралық тәжірибеде алынған қаржылық инжиниринг 

нәтижелерін оларды пайдалану үшін бейімдеу; қаржылық 

инжиниринг бойынша нақты міндеттерді қою және шешу, 

реинжинирингте ақпараттық технологияларды қолдана білу; 

бағалы қағаздардың қазақстандық және шетелдік 

нарықтарында қаржылық инжинирингті қолдану туралы 

жүйелік ұсыныс қабілеті; 

қаржы құралдарын құрастыру және клиенттің 

қажеттіліктерін қанағаттандыратын қаржылық 

стратегияларды әзірлеу үшін клиенттің экономикалық 

жағдайын талдау дағдысы; 

 

Управление налогами 

Әлемдік қаржы нарықтары Қаржы теориясы негізгі әлемдік қаржы орталықтары; әлемдік қаржы 

нарығының инфрақұрылымын білу;  
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международные 

финансы  

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; 

әлемдік қор нарықтарының серпінін және олардың 

экономикалық дамуға әсерін бағалау; әлемдік қаржы 

нарығының Қазақстан экономикасына әсерін түсіне білу . 

әлемдік қаржы нарығының конъюнктурасын талдау 

дағдысы. 

әлемдік қаржы нарығының архитектурасында түсіну 

дағдысы 

Салық менеджменті Қаржы теориясы  салық менеджментінің негізгі теориялық ережелерін білу. 

макродеңгейде де, микродеңгейде де салықтарды басқару 

процесін білу; 

салық менеджменті саласындағы нақты жағдайларды талдай 

білу; 

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; 

салықтарды жоспарлаудың жалпы мәселелері қабілеті; 

салық менеджменті саласындағы басқару функцияларын 

іске асыру дағдылары; 

бизнес-жоспарлар мен жасалатын келісімдердің, шарттар 

мен келісімшарттардың талаптарын іске асыруды кезең-

кезеңмен бақылау дағдысы; 

Қаржылық есептіліктің 

халықаралық 

стандарттары және аудит 

Қаржы теориясы ұйымның есеп саясаты мен қаржылық есептілігін 

қалыптастыру үшін Қаржылық есептің негізгі қағидаттары 

мен стандарттарын қолдану әдістемесін білу; 
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2.4 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары    

 

Модуль атауы 

Ц
и

к
л
, 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Пәннің атауы 

К
р
ед

и
тт

ер
 с

ан
ы

 
Сағат саны 

Семестр бойынша кредиттерді 

бөлу 

  

д
әр

іс
 

  П
р
ак

ти
к
а/

л
аб

о
р
ат

о
р
и

я 

  

М
О

Ө
Ж

 

  

М
Ө

Ж
 

  

Қорытын

ды 

бақылау 

  Б
ар

л
ы

ғы
 

1 курс   2 курс 

1 сем 2 сем  3 сем 

Әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер 

БП, 

ЖООК 
Шет тілі (кәсіби) 2 8 7 7 23 

           15              

емтихан 
60 2     

 БП, 

ЖООК 
Менеджмент  2 8 7 7 23 

           15              

емтихан 
60 2     

БП, 

ЖООК 
Басқару психологиясы 2 8 7 7 23 

           15              

емтихан 
60 2     

  
Цикл бойынша 

барлығы БП, ЖООК 
6 24 21 21 69 0 180 6 0 4 

"Банктік бизнеске" мамандану пәндері" 

Банк қызметінің 

негіздері 
БП,ТК 

Банк қызметіндегі 

логистика 
4 30 15 15 45 

15 

емтихан 
120 4 

  

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; 

қаржылық есептілікті жасау кезінде көрсеткіштерді 

агрегациялауды жүргізу; ХҚЕС бойынша компанияның есеп 

саясатын құру және кәсіби пікірді білу; 

негізгі қаржылық есептерді жасау дағдысы;  

жиынтық қаржылық есептілікті жасау әдістері мен 

рәсімдерін қолдану; қаржылық есептілікті 

трансформациялау кезінде түзету сымдарын құру қабілеті; 
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БП,ТК 
Банк қызметінің 

теориясы 
5 30 15 15 45 

15 

емтихан 
150 5 

  

«Қаржы басқаруға» мамандану пәндері» 

Дағдарыс 

жағдайындағы 

кәсіпорындарда

ғы қаржылық 
менеджмент 

БП,ТК 

Дағдарыс 

жағдайындағы 

кәсіпорынның 

қаржылық 

тұрақтылығының 

тетіктері 

4 30 15 15 45 
           15              

емтихан 
120 4     

БП,ТК 
Интеграция 
жағдайындағы кеден 

ісі 

5 30 15 30 45 
15 

емтихан 
150 5 

  

  
Цикл бойынша 

барлығы БП,ТК 
9 60 30 45 90 0 270 9 0 0 

Основы 

финансов 

КП, 

ЖООК 

Қаржылық 

менеджмент 

(ілгерілетілген курс) 

5 30 15 30 45 
15 

емтихан 
150 5 

  

КП, 

ЖООК 
Өндірістік практика 10 

     
300 

  
10 

  
Цикл бойынша 

барлығы КП, ЖООК 
15 30 15 30 45 0 450 5 0 10 

"Банктік бизнеске" мамандану пәндері" 

Коммерциялық 

банктегі 

менеджмент 
және маркетинг 

КП, ТК 

Банктік қызметтер 

нарығын маркетингтік 

зерттеу 

5 30 15 30 60 
           15              

емтихан 
150 5   

 

КП, ТК 
Стратегиялық банктік 

менеджмент 
5 30 15 30 60 

           15              

емтихан 
150   

 
5  

КП, ТК 

Коммерциялық банкте 

қаржы тәуекелдерін 

басқару 

5 30 15 15 45 
           15              

емтихан 
120     5 

Халықаралық 

банк ісі және 

есепті 
ұйымдастыру 

КП, ТК Халықаралық банкинг 5 30 15 30 60 
15 

емтихан 
150 

 
5 

 

КП, ТК 

Исламдық 

қаржыландыру 

негіздері 

5 30 15 30 60 
15 

емтихан 
150 

 
5 

 

КП, ТК Банктегі басқару есебі 5 30 15 30 60 
15 

емтихан 
150 

 
5 

 



27 

 

«Қаржы менеджментіне» мамандану пәндері» 

Қаржыны 

басқару 

КП, 

ТК 

Қаржы институттарының 

менеджменті 
5 30 15 30 60 

15 

емтихан 
150 5 

  

КП, 

ТК 

Қаржылық 

менеджменттегі 

қаржылық құрылымдар 

мен инновациялар 

5 30 15 30 60 
15 

емтихан 
150 

 
5 

 

КП, 

ТК 
Қаржылық инженеринг 5 30 15 30 60 

15 

емтихан 
150 

 
5 

 

Салықтарды 

басқару және 

халықаралық 

қаржы 

КП, 

ТК 

Әлемдік қаржы 

нарықтары 
5 30 15 30 60 

15 

емтихан 
150 

 
5 

 

КП, 

ТК 
Салық менеджменті 5 30 15 30 60 

15 

емтихан 
150 

 
5 

 

КП, 

ТК 

Қаржылық есептіліктің 
халықаралық 

стандарттары және аудит 

5 30 15 30 60 
15 

емтихан 
150 

 
5 

 

  
Цикл бойынша 

барлығы КП,ТК 
30 180 90 180 360 0 900 5 25 0 

  
ЭИРМ 18 

   
540 

 
540 5 5 8 

 
ҚА 

Магистерлік жобаны 

қорғау және хаттау 
12 

     
360 

  
12 

  
Жиыны 90 294 156 276 1104 

 
2700 30 30 30 
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