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№ Пән атауы ECTS 

Кредиттер 

Зерттеудің 

мақсаты 

Қысқаша мазмұны Зерттеудің 

нәтижелері 

Пререквизиттер Постреквизиттер 

1 курс 

1 Экономиканы 

мемлекеттік 

қаржылық реттеу 

4 Мақсаты: 

мемлекеттік 

қаржылық 

реттеудің негізгі 

бағыттарымен 

танысу, 

экономиканы 

мемлекеттік 

қаржылық 

реттеудің негізгі 

тұжырымдамалар

ын және 

классификациясы

н зерттеу; Қаржы 

және салықтың 

макроэкономикал

ық тепе-теңдікке 

ықпалын 

қарастырайық. 

Мемлекеттің әлеуметтік 

өндірісті дұрыс бағытта 

дамыту үшін мемлекеттік 

қаржылық реттеу жүргізіледі.  

Мемлекеттің 

макроэкономикалық тепе-

теңдікке және оның 

жұмысының әр нақты 

кезеңінде экономиканың 

прогрессивті дамуына ықпал 

ету үшін кәсіпкерлік 

субъектілеріне қаржылық әсер 

ету нысандары мен әдістерін 

мемлекет тарапынан мақсатты 

және дәйекті қолдану. 

Қаржы 

саясатын 

құруға және 

енгізуге 

қабілетті 

маманның 

біліктілігін, 

негізгі және 

кәсіби 

қасиеттерін 

қалыптастыру. 

Мақсаты: 

мемлекеттік 

қаржылық 

реттеудің негізгі 

бағыттарымен 

танысу, 

экономиканы 

мемлекеттік 

қаржылық 

реттеудің негізгі 

тұжырымдамалары

н және 

классификациясын 

зерттеу; Қаржы 

және салықтың 

макроэкономикалы

қ тепе-теңдікке 

ықпалын 

қарастырайық. 

Мемлекеттің 

әлеуметтік өндірісті 

дұрыс бағытта 

дамыту үшін 

мемлекеттік 

қаржылық реттеу 

жүргізіледі.  

Мемлекеттің 

макроэкономикалық 

тепе-теңдікке және 

оның жұмысының 

әр нақты кезеңінде 

экономиканың 

прогрессивті 

дамуына ықпал ету 

үшін кәсіпкерлік 

субъектілеріне 

қаржылық әсер ету 

нысандары мен 

әдістерін мемлекет 

тарапынан 

мақсатты және 

дәйекті қолдану. 

2 Әлеуметтік 

саладағы 

мемлекеттік 

қаржылық реттеу 

4 Пән әлеуметтік 

салада басқару 

және бюджеттеу 

әдістерін 

тереңдетіп 

зерттеуге 

арналған. 

Өнімді басқарудан және 

бюджеттік қаржыландырудан 

соңғы нәтижелерді және 

бюджет қаражатын бөлудің 

жаңа формаларын және 

нәтижелерді қаржылық 

есептілік ғана емес, сондай-ақ 

Осы пәннің 

магистранттар

ын оқып 

үйренуге және 

экономиканың 

мемлекеттік 

секторындағы 

Мемлекеттің 

қаржы жүйесінің 

құрылымы 

Пән әлеуметтік 

салада басқару және 

бюджеттеу 

әдістерін тереңдетіп 

зерттеуге арналған. 
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дистрибьюторлар мен бюджет 

алушылар қызметінің 

қорытынды нәтижелері 

бойынша есеп беруді жаңа 

жүйеге көшіруге бағыттау. 

басқарудың 

мазмұны мен 

ерекшеліктерін 

игеруге, 

бюджет 

шығыстары 

мен қол 

жеткізілген 

нәтижелер 

арасындағы, 

бағдарламаны 

жүзеге 

асырудың 

күтілетін 

нәтижелерімен 

және осы үшін 

қажетті 

ресурстардың 

арасындағы 

қатынастарды 

орнатуға 

мүмкіндік 

береді. 

3 Инвестицияны 

мемлекеттік 

қаржылық реттеу 

4 Магистранттарды 

курстың негізгі 

бөлімдерімен 

таныстыру және 

инвестицияларды 

қаржылық реттеу 

саласындағы 

ғылыми және 

тәжірибелік 

біліммен 

Инвестициялар нарықтық 

қатынастар жүйесінде.  

Қазақстандағы инвестициялық 

қызметті дамыту. Мемлекеттің 

құрылымдық және 

инвестициялық саясаты. 

Инвестициялық қызметті 

қаржыландыру көздері. 

Инвестициялық ресурстарды 

қаржыландыру тәсілі ретінде 

Инвестициялық 

және 

инвестициялық 

нарықтың 

теориялық 

аспектілерін 

түсіну. 

Институтта 

теориялық 

білімді 

Мемлекеттің 

қаржы жүйесінің 

құрылымы,  

Мемлекеттік 

бюджет, Төлем 

жүйесі, 

Қаржыландыру 

және 

инвестициялық 

несиелеу 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 

магистрлік 

диссертация 

бойынша жұмыс. 



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жүйесі 

Элективтік пәндер каталогы 
7М04101 – «Қаржы» 

СМК СО 1.09-2019 

Ф.1.09-03 

Күні 29.05.19 ж. 

16 беттің 4 беті 

 

қамтамасыз ету. қысқа мерзімді банктік 

несиелеу. Лизинг 

инвестицияларды орта 

мерзімді қаржыландыру тәсілі 

ретінде. Ипотекалық 

несиелендіру ұзақ мерзімді 

инвестициялық 

қаржыландыру әдісі ретінде. 

Инвестициялық жоба, оның 

құрылымы және өмірлік циклі. 

Жобалық талдаудың 

тұжырымдамалық негіздері. 

Инвестициялық жобаны 

бизнес жоспарлау. 

Инвестициялық жобаларды 

іргелі және техникалық 

талдау.  
Инвестициялық жобалардың 

экономикалық тиімділігі. 

Инвестициялық жобалардың 

ақша ағындарын бағалау. 

Белгісіздік және тәуекел 

жағдайында инвестициялық 

жобаны бағалау. Қаржылық 

инвестициялардың пайдасы 

мен тәуекелдігі. Халықаралық 

инвестициялар. Халықаралық 

инвестициялардың Еуро 

нарығы. 

тәжірибе 

жүзінде 

қолдану. 

Теориялық 

білімді 

тәжірибеге 

айналдыру. 

Инвестициялық 

нарығын 

дамыту кезінде 

проблемаларды 

анықтау және 

инвестиция 

тұрғысынан өз 

шешімдерін 

қабылдауға, 

инвестиция 

көздерін, және 

т.б. 

қалыптастыру. 

тұтастай 

инвестициялық 

нарықты 

талдау, сондай-

ақ оның 

сегменттері, 

инвестициялық 

мәселелерді 

шешуде өз 

ұстанымын 

қорғауға. 

Инвестициялық 

нарықтың 
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инвестициялық 

көрсеткіштерін 

талдау кезінде 

өзіндік жұмыс 

дағдысын 

меңгеріңіз. 

4 Табыс және 

жалақы саясаты 
4 Пәндерді 

оқытудың негізгі 

мақсаты 

магистранттарға 

іргелі 

экономикалық 

білім алуға, табыс 

пен жалақы 

саясатының ең 

өзекті, күрделі 

және өткір 

проблемаларына 

басты назар 

аудару үшін берік 

негіз құру болып 

табылады. 

Пәннің тақырыптары, 

мақсаттары мен міндеттері. 

Табыс саясаты мемлекеттің 

әлеуметтік-экономикалық 

саясатының маңызды 

құрамдас бөлігі ретінде. 

Қоғамның әлеуметтік-

экономикалық қатынастар 

жүйесіндегі табыс саясаты. 

Кіріс пен жалақы саясатының 

қағидасы. Табыс саясатының 

деңгейлері: мемлекеттік, 

аймақтық, инфрақұрылымды, 

жеке. Әр деңгейде түсім 

саясатының негізгі 

мақсаттары, міндеттері мен 

тетіктері. 

Білім 

негіздерін 

халықтың және 

кәсіпорындард

ың 

қызметкерлерін

ің кірістерін 

қалыптастыруд

ың теориясы 

мен 

практикасы 

бойынша 

білімдерін 

қалыптастыру,  

Кәсіпорындардағы 

қаржылық есептің 

практикалық 

аспектілері 

Пәндерді оқытудың 

негізгі мақсаты 

магистранттарға 

іргелі 

экономикалық білім 

алуға, табыс пен 

жалақы саясатының 

ең өзекті, күрделі 

және өткір 

проблемаларына 

басты назар аудару 

үшін берік негіз 

құру болып 

табылады. 

5 Әлеуметтік-

экономикалық 

мемлекет саясаты 

4 Пәндерді 

оқытудың 

мақсаты 

әлеуметтік сала - 

бұл негізгі 

гармония, 

экономиканың, 

қоғамның және 

мемлекеттің 

жанжалсыз және 

Мемлекеттің әлеуметтік-

экономикалық саясатының 

тұжырымдамалары: кең және 

тар. Әлеуметтік саясатты 

түсіну тәсілдері. Әлеуметтік 

саясаттың және заңнамалық 

базаның негізгі бағыттары. 

Нарықтық экономиканы 

қалыптастырудың қазіргі 

шарттарында мемлекеттің 

Магистрант 

қоршаған 

айналадағы 

шындыққа 

анық 

бағытталуы 

керек. 

Пәндерді 

оқытудың мақсаты 

әлеуметтік сала - 

бұл негізгі 

гармония, 

экономиканың, 

қоғамның және 

мемлекеттің 

жанжалсыз және 

прогрессивті 

Мемлекеттің 

әлеуметтік-

экономикалық 

саясатының 

тұжырымдамалары: 

кең және тар. 

Әлеуметтік 

саясатты түсіну 

тәсілдері. 

Әлеуметтік 
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прогрессивті 

дамуының 

фактісі. Осыған 

байланысты 

біздің 

мемлекетіміздің 

басым 

бағыттарының 

бірі ретінде 

әлеуметтік саясат 

барған сайын 

өзекті болып 

келеді. 

әлеуметтік саясатының 

басымдықтары. 

дамуының фактісі. 

Осыған 

байланысты біздің 

мемлекетіміздің 

басым 

бағыттарының бірі 

ретінде әлеуметтік 

саясат барған 

сайын өзекті 

болып келеді. 

саясаттың және 

заңнамалық 

базаның негізгі 

бағыттары. 

Нарықтық 

экономиканы 

қалыптастырудың 

қазіргі шарттарында 

мемлекеттің 

әлеуметтік 

саясатының 

басымдықтары. 

6 Ішкіфирмалық 

жоспарлау 
4 Пәннің мақсаты –  

Магистранттарды 

шаруашылық 

қызметті 

жоспарлау, 

үйрету 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

«Инженерлік 

жоспарлау» пәнін 

оқытудың 

мақсаты: 

 - кәсіпорындар 

үшін 

жоспарланған 

жұмыстарды 

ұйымдастыру 

негіздері; - 

жоспарлауға 

арналған 

Курс ішкіфирмалық 

жоспарлауға арналған - 

басқарудың қазіргі заманғы 

тұжырымдамасы, әр түрлі 

қызметтер мен бөлімшелердің 

мақсаттарына қол жеткізу 

үшін күш-жігерін үйлестіру 

және біріктіру. Компанияның 

пайдасын басқаруға, сондай-

ақ банкроттық пен 

дағдарыстық жағдайлардан 

аулақ болу жолдарына көп 

көңіл бөлінеді. Кәсіпорынның 

міндеттерін жүзеге асыру 

процесіне байланысты 

мәселелердің тұтас кешені 

қарастырылады; 

бюджеттердің дамуы, іс 

жүзіндегі жұмыс 

нәтижелерінің 

 Зерттеу 

жұмысының 

дағдысы мен 

қабілеттілігін 

қалыптастыру:  

- кәсіпорында 

жоспарланған 

жұмыстарды 

жүргізу 

алгоритмін 

әзірлеу;  

- жоспарлау 

әдістерінің 

жиынтығын 

қолдану 

негізінде 

жоспарланған 

көрсеткіштерді 

бағалау;  

- кәсіпорынның 

Кәсіпорындардағы 

қаржылық есептің 

практикалық 

аспектілері, 

қаржылық талдау. 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 

магистрлік 

диссертация 

бойынша жұмыс. 
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нормативтік база; 

 - стратегиялық 

жоспарлау;  

- өндірісті 

жоспарлау; - 

өндірістік 

шығындар; 

- адам 

ресурстарын 

жоспарлау және 

әлеуметтік даму. 

жоспарланғаннан ауытқуы, 

оңтайлы басқару шешімдерін 

дайындау. 

өндірістік 

бағдарламасын 

есептеу және 

ғылыми 

негіздеу;  

- өндіріс құнын 

есептеу;  

- жұмыс 

уақытын тепе-

теңдікті 

қамтамасыз ету 

және 

қызметкерлерді

ң санын 

болжау;  

- Қаржылық 

жоспар 

дайындау. 

 

7 Салық саясатын 

талдау және 

оңтайландыру 

5 Курстың мақсаты 

- салық салу 

саласындағы 

студенттердің 

теориялық 

білімдері мен 

тәжірибесін 

тереңдетіп, 

экономиканы 

мемлекеттік 

реттеудің тиімді 

әдісі, салықтық 

жоспарлау 

дағдыларын 

Экономикалық мәні, табиғаты, 

салықтық жоспарлау 

қажеттілігі. Бюджеттік және 

салықтық жоспарлау және 

болжау. Корпоративтік 

салықтық жоспарлау. 

Кәсіпорындағы ішкі салықтық 

жоспарлау. Стратегиялық 

салықтық жоспарлау. 

Экономикалық мазмұн. 

Салықтық бақылаудың 

мақсаттары мен міндеттері. 

Салықтық несие. Салық 

органдарының бақылау 

Магистранттар

ды қазіргі 

талдау мен 

салық саясатын 

оңтайландыру 

мақсаттары, 

міндеттері, 

әдістері мен 

принциптеріне 

жүйелі оқыту. 

Салықтық 

әкімшілендіру, 

бюджеттік 

ұйымдарда 

қаржылық бақылау 

және аудит. 

Бұл пәнді оқу 

нәтижесінде 

алынған білім 

соңғы жұмыстарды 

жазу үшін 

пайдаланылуы 

мүмкін. 
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кәсіпорын 

қаржысы 

деңгейінде де, 

қаржыгерлердің 

практикалық 

қызметі үшін 

қажетті 

мемлекеттік 

қаржы деңгейінде 

де жетілдіру. 

жұмыстарын ұйымдастыру. 

Салық инспекциясы. 

Камералдық бақылау. 

8 Бизнес 

процестерін 

талдау 

5 «Бизнес-

процесстерің 

талдау» пәнін 

оқытудың 

мақсаты - 

кәсіпорындар мен 

мекемелердің 

бизнес- 

процестерді 

меңгеру мен қайта 

құру, оларды 

автоматтандыру, 

CASE класстың 

қазіргі 

құралдарын 

қолдану және 

қолдану 

салаларында 

тұжырымдамалар

ды меңгеру және 

пәндерді 

модельдеу үшін 

дағдыларды 

бизнес-процестерді талдау 

шығындарды төмендетуге 

көмектеседі, кірісті арттыруға 

және кәсіпорынның пайдасын 

арттыруға мүмкіндік береді. 

Кәсіпорындар 

мен 

мекемелердің 

бизнес-

процесстерің 

талдау мен 

қайта құрудағы 

магистранттард

ың білімі мен 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Бюджеттік 

ұйымдардағы 

қаржылық бақылау 

және аудит, 

кәсіпорынның 

қаржылық 

есептілігінің 

практикалық 

аспектілері 

Бұл пәнді оқу 

нәтижесінде 

алынған білім 

соңғы жұмыстарды 

жазу үшін 

пайдаланылуы 

мүмкін. 
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қалыптастыру, 

бизнестің барабар 

модельдері. 

9 Банкроттылықты 

диагностикалау 
5 Курстың негізгі 

мақсаты - 

магистранттарға 

кәсіпорынның 

қаржылық-

экономикалық 

көрсеткіштерін 

аналитикалық 

зерттеу 

саласындағы 

теориялық және 

практикалық 

білімдерін беру. 

Банкроттықты диагностикалау 

- бұл дағдарысты дамытудың 

белгілерін ертерек анықтау, 

дағдарыстың ауқымын 

анықтау және кәсіпорынды 

дағдарыстың дамуына 

әкелетін факторлардың 

құрамын зерттеу мақсатында 

кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын зерттеу. 

Экономикалық 

негіздеу үшін 

арнайы әдістер 

мен талдау 

әдістерін 

қолдану 

дағдыларын, 

білімдерін 

қалыптастыру. 

Шаруашылық 

субъектілерінің 

аудиті 

Бұл пәнді оқу 

нәтижесінде 

алынған білім 

соңғы жұмыстарды 

жазу үшін 

пайдаланылуы 

мүмкін. 

10 Дүниежүзілік 

қаржы нарығы 
4 Қаржы 

нарығында жұмыс 

істеу үшін қажетті 

теориялық 

білімдер мен 

практикалық 

дағдыларды беру. 

«Дүниежүзілік қаржы 

нарығының» 

тұжырымдамасының мәні мен 

мазмұны. Дүниежүзілік қаржы 

нарығының эволюциясы және 

даму тенденциялары. 

Дүниежүзілік қаржы 

нарығының негізгі 

ерекшеліктері: оның 

құрылымы және дүниежүзілік 

экономиканың дамуындағы 

рөлі. Дүниежүзілік қаржы 

нарығының жұмыс істеу 

шарттары. Инфрақұрылым 

және оның функциялары. 

Дүниежүзілік қаржы 

нарығының құқықтық, 

Дүниежүзілік 

қаржы 

нарықтарындағ

ы қазіргі 

маманның 

біліктілігін, 

негізгі және 

кәсіби 

қасиеттерін 

қалыптастыру. 

Қаржылық нарық 

және делдалдар 

Зерттеу тәжірибесі, 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы. 
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институционалдық және 

ақпараттық инфрақұрылымы. 

11 Дүниежүзілік қор 

нарығы 
4 Бұл пәнді 

оқытудың 

мақсаты - 

магистранттарды 

дүниежүзілік қор 

нарығының 

қалыптасуы мен 

жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету 

Халықаралық қор рыногы - 

ұлттық қор нарықтарға негіз 

қалаушы болып табылады, ол 

оның негізін құрайды және 

екінші қаржы ресурстары 

нарығы болып табылады. Егер 

ұлттық қор рыноктарында 

қаржы операцияларының 

субъектілері заңды және жеке 

тұлғалар болып табылса, онда 

ДҚН - әртүрлі елдерде. 

Дүниежүзілік 

қор нарығында 

қазіргі 

маманның 

біліктілігін, 

негізгі және 

кәсіби 

қасиеттерін 

қалыптастыру 

 

Бағалы қағаздар 

нарығы 

Зерттеу тәжірибесі, 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы. 

12 Дүниежүзілік 

инвестиция 

нарығы 

4 Дүниежүзілік 

инвестиция 

нарықтың 

теориялық 

аспектілерін және 

оның Қазақстан 

экономикасына 

әсерін зерттеу. 

Дүниежүзілік 

инвестициялардың көзі 

(ұлттық инвестициялар 

сияқты) үнемдеу болып 

табылады. Олар дүниежүзілік 

нарықта капиталды жеткізуді 

қамтамасыз етеді. Осылайша, 

дүниежүзілік үнемдеу қаржы 

құралдарының ұсынысы 

болып табылады, олар 

көптеген елдерде қол жетімді. 

Дүниежүзілік 

инвестициялық 

нарық 

саласындағы 

маманның 

біліктілігін, 

негізгі және 

кәсіби 

қасиеттерін 

қалыптастыру. 

Инвестицияларды 

қаржыландыру 

және несиелеу 

Зерттеу тәжірибесі, 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы. 

13 Шаруашылық 

субъектілерінің 

тәуекелдерін 

талдау және 

бағалау әдістері 

5 Білім 

алушылардың 

теориялық 

негіздерін 

меңгеру және 

оларда 

экономиканың 

нақты секторы 

компанияларында

Нарықтық экономикадағы 

экономикалық тәуекелдің мәні 

мен алғышарттарын зерттеу; 

экономикалық тәуекелдің 

түрлері мен факторларын, 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің тәуекелдерін 

талдау және бағалау 

әдіснамасын, сондай-ақ 

Білуі тиіс: 

шаруашылық 

жүргізуші 

субъектілердің 

тәуекелдерін 

басқару 

жүйесінде 

ақпараттарды 

жинау, өңдеу 

Ұйымдардың 

(кәсіпорындардың) 

қаржысы, Қаржы 

менеджменті, 

тәуекелдерді 

басқару негіздері, 

Тәуекел-

менеджмент, 

дағдарысқа қарсы 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 

педагогикалық 

практика, 

магистрлік 

диссертациямен 

жұмыс. 
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ғы тәуекелдерді 

талдау мен 

бағалаудың 

практикалық 

дағдыларын 

қалыптастыру 

тәуекелді басқару тетіктерін, 

оны төмендету тәсілдері мен 

құралдарын қарастыру. 

және сақтауды 

ұйымдастыру 

принциптерін; 

тәуекелдерді 

басқару түсінігі 

мен 

принциптерін, 

тәуекелдерді 

басқару 

жүйелерін 

жобалау 

принциптерін, 

кәсіпорындағы 

тәуекел-

менеджмент 

жүйелерін 

стандарттау 

тәсілдерін. 

Меңгеруі 

керек: 

тәуекелдерді 

басқару кезінде 

шешімдерді 

дайындау 

мақсатында 

кәсіпорындард

ың есеп беру 

ақпаратын 

талдау, 

түсіндіру және 

ұсыну; 

тәуекелдерді 

басқару 

менеджмент, 

Қаржы саясаты, 

Ықтималдықтар 

теориясы және 

математикалық 

статистика, 

деректерді талдау 

және 

статистиканың 

аспаптық әдістері, 

есеп және аудит, 

шаруашылық 

жүргізуші 

субъектілердің 

аудиті, 

кәсіпорындағы 

қаржылық есептің 

тәжірибелік 

аспектілері, қаржы 

қызметін талдау. 
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жүйесін талдау 

және бағалау, 

тәуекелдерді 

басқару 

жүйесін 

жобалау.  

Білуі тиіс: 

тәуекелдерді 

басқару 

жүйесінде 

ақпаратты 

талдау әдістері 

мен тәсілдерін, 

тәуекелдерді 

басқару кезінде 

шешімдерді 

әзірлеу үшін 

ақпаратты 

пайдалану 

тәсілдерін; 

шаруашылық 

жүргізуші 

субъектілердің 

тәуекелдерді 

басқару 

процедуралары 

мен 

регламенттерін 

жасау және 

талдау 

әдістерін. 

14 Шаруашылық 

жүргізуші 
5 Пәнді оқу 

барысында білім 

Кәсіпорындағы қаржылық 

тәуекелдерді өлшеу және 

Білуі тиіс: 

банкроттық 

Ұйымдардың 

(кәсіпорындардың) 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 
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субъектінің 

қаржылық 

дәрменсіздігі 

алушылар 

шаруашылық 

жүргізуші 

субъектінің 

банкроттыққа 

ұшырауы қаупінің 

туындауын 

болжауға және 

алынған білімді 

практикалық 

қызметте 

қолдануға 

мүмкіндік беретін 

талдау әдістерін 

меңгеруі тиіс. 

бағалау тәсілдерін, 

кәсіпорындағы қаржылық 

тәуекелдерді басқару жүйесін, 

шаруашылық жүргізуші 

субъектінің кредиттік және 

нарықтық тәуекелдерін 

басқаруды зерделеу. 

қатерін 

(ықтималдығы

н) Талдау 

әдістемесін. 

Меңгеруі 

керек: 

шаруашылық 

жағдайлардың 

даму 

сценарийін 

моделдеу; 

шаруашылық 

операцияларды 

жүзеге 

асырудан 

болатын 

қаржылық 

салдарлар мен 

тәуекелдерді 

бағалау, 

олардың 

қаржылық 

нәтижелерге 

әсер ету 

дәрежесін 

талдау; 

дағдарысқа 

қарсы басқару 

барысында іс-

шараларды 

әзірлеу. 

Меңгеру: 

дағдарысқа 

қаржысы, Қаржы 

менеджменті, 

тәуекелдерді 

басқару негіздері, 

Тәуекел-

менеджмент, 

дағдарысқа қарсы 

менеджмент, 

Қаржы саясаты, 

Ықтималдықтар 

теориясы және 

математикалық 

статистика, 

деректерді талдау 

және 

статистиканың 

аспаптық әдістері, 

есеп және аудит, 

шаруашылық 

жүргізуші 

субъектілердің 

аудиті, 

кәсіпорындағы 

қаржылық есептің 

тәжірибелік 

аспектілері, қаржы 

қызметін талдау. 

педагогикалық 

практика, 

магистрлік 

диссертациямен 

жұмыс. 
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қарсы басқару 

әдістерін; 

банкроттықтың 

ықтималдығын 

талдаудың 

шетелдік және 

отандық 

әдістерін 

қолдану 

дағдыларын; 

шаруашылық 

жүргізуші 

субъектінің 

дәрменсіздігін 

бағалау 

мақсатында 

қаржылық 

есептілік 

нысандарын 

пайдалану 

дағдыларын. 

15 Кәсіпорынның 

ақша ағындарын 

басқару 

5 Пәнді оқу 

барысында білім 

алушылар 

шаруашылық 

жүргізуші 

субъектінің 

банкроттыққа 

ұшырауы қаупінің 

туындауын 

болжауға және 

алынған білімді 

практикалық 

Кәсіпорындағы қаржылық 

тәуекелдерді өлшеу және 

бағалау тәсілдерін, 

кәсіпорындағы қаржылық 

тәуекелдерді басқару жүйесін, 

шаруашылық жүргізуші 

субъектінің кредиттік және 

нарықтық тәуекелдерін 

басқаруды зерделеу. 

Білуі тиіс: 

банкроттық 

қатерін 

(ықтималдығы

н) Талдау 

әдістемесін.  

Меңгеруі 

керек: 

шаруашылық 

жағдайлардың 

даму 

сценарийін 

Ұйымдардың 

(кәсіпорындардың) 

қаржысы, Қаржы 

менеджменті, 

тәуекелдерді 

басқару негіздері, 

Тәуекел-

менеджмент, 

дағдарысқа қарсы 

менеджмент, 

Қаржы саясаты, 

Ықтималдықтар 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 

педагогикалық 

практика, 

магистрлік 

диссертациямен 

жұмыс. 
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қызметте 

қолдануға 

мүмкіндік беретін 

талдау әдістерін 

меңгеруі тиіс. 

моделдеу; 

шаруашылық 

операцияларды 

жүзеге 

асырудан 

болатын 

қаржылық 

салдарлар мен 

тәуекелдерді 

бағалау, 

олардың 

қаржылық 

нәтижелерге 

әсер ету 

дәрежесін 

талдау; 

дағдарысқа 

қарсы басқару 

барысында іс-

шараларды 

әзірлеу. 

Меңгеру: 

дағдарысқа 

қарсы басқару 

әдістерін; 

банкроттықтың 

ықтималдығын 

талдаудың 

шетелдік және 

отандық 

әдістерін 

қолдану 

дағдыларын; 

теориясы және 

математикалық 

статистика, 

деректерді талдау 

және 

статистиканың 

аспаптық әдістері, 

есеп және аудит, 

шаруашылық 

жүргізуші 

субъектілердің 

аудиті, 

кәсіпорындағы 

қаржылық есептің 

тәжірибелік 

аспектілері, қаржы 

қызметін талдау. 
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шаруашылық 

жүргізуші 

субъектінің 

дәрменсіздігін 

бағалау 

мақсатында 

қаржылық 

есептілік 

нысандарын 

пайдалану 

дағдыларын. 

 

 


