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№ Пән атауы
Кредиттер

К 2 ЕСТ8
Оқытудың мақсаты Қысқаша анықтамасы Зерттеуден анықталатың 

ңэтижелер Пререквизиттер Постреквизиттер

Экология жэне 
өмір қауіпсіздігі 

негіздері

Табиғат пен қоғамның 
орнықгы дамуының негізгі 
заңдарына тұгас көзқарас 
қалыптастыру. Пэнді зерделеу 
арқылы мамандар тиімді 
кэсіби қызметтің ажырамас 
идеясы арқылы адамның 
қауіпсіздігі мен қауіпсіздігіне 
қойылатын талаптармен 
қалыптастырылады. Осы 
талаптарды орындау адамның 
денсаулығы мен еңбеқ 
қабілетін сақгауды
қамтамасыз етеді, оны 
төтенше жағдайларда
жұмысқа дайындайды.

«Эқология жэне өмір 
тіршілігінің негіздері» 
пэні студенттердің өмір 
қауіпсіздігін 
ұйымдастыру 
саласындағы негізгі 
идеяларын 
қалыптастырады, 
объеқтілерді қорғау жэне 
орнықгы пайдалану, 
сондай-ақ төтенше 
жағдайлардың салдарын 
жою бойынша іс- 
эреқеттерге қатысты 
прақтиқалық дағдыларды 
игеруге мүмкіндіқ
береді.

Бұл студенттерге табиғи 
жэне антропогендіқ
эқологиялық процестерді 
жэне оларды реттеудің 
мүмкін жолдарын анықгауға 
жэне талдауға мүмқіндіқ 
береді;
биосфераның түрақгьшығың 
сақгау жэне қоғамның 
апаттық дағдарыссыз
дамуын қамтамасыз ету 
мақсатында дэстүрлі
басқару формаларын жэне 
халықгың өмір салтын 
жүйелі өзгертуге
бағытталғаң адамзаттың 
түрақгы дамуының қазіргі 
түжырымдамалары мен 
стратегияларын түсіну.

Курстың басында 
студент «Экология», 
«Химия», «География», 
«Биология», 
«Математиқа» пэндері 
бойынша базалық 
білімге ие болуы керек, 
қоршш-ан ортаны
қорғау негіздері,
Жердегі өмірдің пайда 
болуының 
болжамдары, 
биоценоздар, 
экожүйелер, биосфера, 
қазіргі заманғы
эқологиялық 
проблемалар, биология, 
өзін-өзі тану.

«Экология жэне өмір 
тіршілігінің 
негіздері» пэнін оқып 
бітіргеннен қейін 
алынған білімдер 
қелесі пэндерді
меңгеру үшін
қолданылады: 
кэсіпқерліқ қызметтің 
негіздері, 
эқономиқадағы 
ақпараттық жүйелер, 
марқетинг.

Адамдардын апатты 
жағдайлары жэне 

экологиялық 
мэселелері

Табиғат пен қоғамның түрақты 
дамуының негізгі заңдары 
туралы жалпы идеяны 
қалыптастырады. Пэннің 
зерттелуі мамандардың қэсіби 
қауіпсіздіқтің талаптары меп 
қауіпсіздігіне қойылатын 
талаптарды есқере отырып, 
тиімді қэсіби қызметтің 
ажырамас бірлігі туралы 
идеяны қалыптастыруға
мүмюндіқ береді. Талаптарды 
орындау адамның денсаулығы 
мен тиімділігін сақтауға, оны 
төтенше жағдайларға
дайындайды.

Пэндерді зерделеу
студенттерге кең,
объективті жэне
қреативті тэсілді
қалыптастыруға 
мүмқіндіқ береді:

- эқологияның, қоршаған 
ортаны қорғаудың жэне 
өмірдің қауіпсіздігінің ең 
өтқір жэне күрделі 
мэселелерін талқылау;
- адамдар мен мекендеу
орындарын олардың 
техниқалық жэне
эқономикалық тиімділігін 
бағалау арқылы теріс 
эсерден қорғау жәніндегі

Бүл студенттерге табиғи жэне 
антропогендіқ экологиялық 
процестерді жэне оларды 
реттеудің мүмкін жолдарын 
анықгауға жэне талдауға 
мүмкіндіқ береді; техногенді 
апатгы болжау
Салдарын жою кезінде 
қүтқару жэне басқа да шүғыл 
жүмыстарды орындауға 
қатысу

«Экология мэселелері 
жэне адамзат апаттары» 
қурсы бойынша оқу 
материалын мақсатты 
жэне табысты игеру 
үшін студент
«Экология», «Химия», 
«География», 
«Биология», 
«Математика» 
пэндерінде базалық
білімді меңгеруі тиіс.

«Экология мэселелері 
жэне адамзат
апаттары» пэнін оқып 
бітіргеннен кейін 
алынған білімдер 
қелесі пэндерді
меңгеру үшін
қолданьшады: 
қэсіпкерліқ қызметтің 
негіздері, 
экономиқадағы 
ақпараттық жүйелер, 
маркетинг.
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шараларды іске асыру 
техногендік әсердің
салдарынан адам
денсаулығына және
мекендеу ортасына
зиянды элеуметтік-
экономикалық бағалау;

экологиялық 
проблемалар мен
апаттардың зардаптарын 
анықгау мен бағалауды 
болжау._________________

Қоршаған ортаның 
геохимиясы

Организмдерге зиян тигізетін 
химиялық элементтердің 
немесе олардың
қомпоненттеріндегі 
қонцентрациясының химиялық 
элементтерінің (немесе
олардың қосылыстарыньщ) 
шашырауына ықпал ететін 
табиғи жэне антропогендік 
факторлардың эсерінен
геохимиялық түрде өзгеретін 
табиғи, антропогендіқ
(техногенді) ландшафтардың 
жүйесі ретінде студенттердің 
қоршаған ортаны жалпы 
түсінуін қалыптастыру.

Студенттерге жеке, 
қоғамдық, мемлеқеттік 
қауіпсіздік пен
экологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз егудің
жүйеліқ тэсілдерін
меңгеру; Табиғи,
экологиялық, техногендіқ 
жэне элеуметтік
сипаттағы қауіпті және 
геохимиялық 
жағдайлардың туындауын 
жэне дамуын болжау 
мүмкіндігі.

Қоршаған ортаның жай- 
күйін биогеохимиялық жэне 
геохигенді бағалауға, әртүрлі 
геохимиялық ауытқулардың 
пайда болу себептерін білу 
(ауада, суда жэне 
топырақгағы гало жэне 
шашырау ағындары),
химиялық ластанудың
биотаға эсері, оның ішінде 
адам ағзасына эсері, эдістер 
мен эдістер экологиялық- 
геохимиялық зерттеулер, 
қоршаған орта жағдайын 
өмірліқ жағдайларда қолдану 
үшін оңтайландырудың 
негізгі принциптері туралы.

«Қоршаған орта
геохимиясы» курсы 
бойынша оқу
материалын мақсатгы 
жэне табысты игеру 
үшін студент
«Эқология», «Химия», 
«Г еография», 
«Биология»,
«Математика» пэндері 
бойынша негізгі білімді 
меңгеруі тиіс.

Қоршаған ортаның 
геохимиясьш білу 
қоршаған ортаны 
зертгеу, қоршаған 
ортаның ластануы 
жэне оның биотаның 
денсаулығына жэне 
өміріне эсерін
тигізетін экологиялық 
зертгеулер саласында 
жұмыс істейтін
мамандар үшін қажет.

Қүқық негіздері Курстың мақсаты қоғамның 
дамуындағы заңның рөлін 
көрсету, қүқық пен тәртіпті 
нығайту болып табылады. 
Қоғамдық қатынастар қалай 
ретгелетін болады жэне 
нормативтік актілерде заң 
талаптарының сақталмағаны 
үшін қандай шаралар 
қолданьшатыны,_____ түтастай

«Қүқық негіздері» пэні 
бойынша оқу пэні, бір 
жағынан, осы немесе 
басқа да күқықгық 
нормалардың жалпы 
идеясын беретін, екінші 
жағынан, қажетті білімді 
беретін негізгі заң 
салаларының
(коңституциялық,________

Оқу нәтижелеріне қол 
жеткізу деңгейіне жэне 
Дублиндік дескрипторлар 
негізінде қазіргі талаптарға 
сэйкес «Қүқық негіздері» 
қурсының соңында
студенттер білулері керек;

мемлекет пен қүқық 
туралы
- заңның түрлі салалары

Бүл курсты оқып- 
үйрену үшін сіз 
студенттердің орта, 
жалпы білім беретін 
меқтепте оқуы керек 
заңды жэне тарихи 
білімдер қажет.

«Қүқық негіздері» 
пэнін оқып үйрену 
барысында алынған 
білімдер
«Бухгалтерлік есеп», 
«ХҚЕС сэйкес
қаржьшық есеп», 
«Шаруашьшық 
субъектілерінің 
аудиті»,_____________
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алганда қоғамның жепстіп 
айтарлыктай дәрежеде
байланысты. Студенттерді 
Қазақстан Республикасы 
заңнамасының іргелі
теориялық ережелерін,
экономикалық қатынастарды 
реттеу саласындағы, заңмен 
жумыс істеу дағдыларын 
меңғеруді, күрделі
практикалық жағдайларда жол 
жүру қабілеттілігін игеруді 
және алынған қүқықгық 
білімді қолдану дағдыларын 
меңғеруді студенттерғе
кейінірек профильдік пәндерін 
оқып үйренуге көмектеседі.

экімшіліқ еңбек,
азаматтық және т.б.) 
мәселелерін қарастырады. 
әр адамның өмір бойы 
бірге жүретін мәселелерді 
шешуғе басшьшық ету. 
Заң негіздерін зерделеу 
өмірлік жағдайларды 
сауатгы бағалауға
мүмкіндік береді. Заңның 
негізі әр түрлі 
профильдегі оқу
орындарының 
студенттеріне арналған.

туралы
- осы немесе басқа салада
қатынастарды реттейтін
нормативтік құқықгық
актілер
білу:
- Қазақстан Республикасы 
Конституциясының негізгі 
ережелері

Қазақстанның
қолданыстағы
заңнамасының ңегізгі
ережелері
- мемлекетгіқ органдардың 
жүйесі және олардың 
өкілеттігі

материалдық жәие 
процессуалдық заңдардың 
өзара әреқеттесуінің
механизімі 
болуы мүмкін:

қүқық тэртібі саласы 
түрғысынан оқиғалар мен 
эрекеттерді талдау жэне 
қажетті нормативтік
актілерге сілтеме жасау 
қолданыстағы заңнаманы 
басшылыққа алу

өз қүқықтарын жэне 
мүдделерін қорғау үшін заң 
қолдану
қүзыретті болыңыз:

кэсіпкерлік қызметті 
мемлекеттік реттеу
саласында
- мэселелерді шешуде
заңды сипаты ____

«Сақтандыру», 
«Аудит» және т.б. 
пэндерді оқуға
қөмектеседі.

ҚР мемлекеттік 
жэне қүқық

Пэнді оқыту мақсаты 
Қазақстан Республикасындағы

Мемлекет пен қүқық 
негіздері - қүқықгық

Бүл пэнді оқу нэтижесінде 
студент меңгеруге міндетті:

«Қазақстан
Республикасындағы

«ҚР-дағы мемлекет 
пен қүқық негіздері»
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теориясының
негіздері

мемлекеттщ және заңның 
дамуының негізгі
заңдылықгары туралы, сондай- 
ақ мемлекеттік жэне қуқықгық 
құбылыстар, олардың мэні, 
фунқциялары, формалары, 
механизмі, олардың
тужырымдамалары мен
санаттарын ашу, негізгі 
ерекшеліктері, қурьшымы, 
мазмұны туралы білімді алу. , 
түрлері.

білімнің барлық салалары 
үшін эдіснамалық маңызы 
бар іргелі ғьшым. 
Мемлекеттік және
қүқықтық қүбьшыстар мен 
процестердің толық 
бейнесін беретін,
мемлекет пен қүқықгың 
пайда болуы, дамуы мен 
жүмыс істеу
заңдылықтарын 
көрсететін, саяси жэне 
қүқықгық мэдениеттің 
негізін қалайтын, болашақ 
бакалаврды басқа
пэндерді игеруге қажетті 
жалпы теориялық білімді, 
сондай-ақ практикалық 
қаржылық жүмыс. 
«ҚР-дағы мемлекет пен 
қүқық негіздері» пэнін 
оқьпу мақсаты:
экономикалық пэндерді 
кейінгі зерттеу үшін 
сенімді теориялық негізді 
қүру;элемдік шындыққа, 
эмбебап қүндылықтарға 
негізделген моральдық 
жэне сотгалуға, қүқықтық 
және саяси сананың 
жоғары деңгейіне
бағдарланған жаңа
дүниетанымның 
қалыптасуы меп дамуы; 
қүқықгық ойлауды
қалыптастыру, 
категориялық- 
түжырымдық аппаратты 
меңгеру арқылы._______

мемлекет пен заңның
табиғаты меи мэні;
мемлекетгің жэне заңның 
шығу тегі, жүмыс істеуі жэне 
дамуының негізгі заңдары, 
мемлекет пен қүқықтың
тарихи түрлері мен
формалары, олардың
табиғаты мен функциялары; 
мемлекеттің механизмі, заң 
жүйесі, қүқықгық реттеудің 
механизмі мен қүралдары,
заңның іске асырьшуы; 
Қазақстанның мемлеқеттік 
және қүқықгық даму 
ерекшеліктері; қоғамдық 
өмірдегі қоғамның саяси
жүйесінде мемлекет пен 
қүқықтың рөлі.
Білу:

занды үғымдар мен 
санаттармен жүмыс істеу;

олармен байланысты 
туындайтын қүқықтық
фактілер мен қүқықгық
қатынастарды талдау;

қүқықгық нормаларды 
талдау, түсіндіру жэне дүрыс 
қолдану;
- Заңнамаға қатаң сэйкестікте
шешімдер қабылдап, заңды 
іс-эрекеттерді жүзеге
асырады;
- қүжаттарды дүрыс ресімдеу 
және орындау 
Дағдылы болу:

- қүқықгық терминология;
- қүқықгық актілермен жүмыс
істеу дағдысы;____________

мемлекет пен қүқық 
негіздері» пэні
бойынша оқуды
бастаған студент мектеп 
бағдарламасының 
шеңберінде 
«Әлеуметгік 
зерттеулер» пэні
бойынша сабақгарда 
оқытылатын мемлекет 
пен қүқықгың
негіздерін білуі керек, 
жеке мэселелер
бойынша өзіндік жүмыс 
дағдьшарын меңгеруі 
тиіс, қүқықгану жэне 
юриспруденция 
жағдайына, мемлекет 
пен қүқықгың негізгі 
негізгі үғымдары
туралы, заңның
маңызды көздері жэне 
онымен жүмыс істеу.

пэнш оқып үирену 
барысында алынған 
білімдер
«Бухгалтерлік есеп», 
«>ОфС сэйкес
қаржьшық есеп», 
«Шаруашылық 
субъектілердің 
аудиті»,
«Сақтаидыру», 
«Аудит» пэндерін 
оқуға көмектеседі. 
«Салық жэне салық 
сал », «Салық 
экімшііғі» жэне т.б.
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кэсіби қызметтің 
объектілері болып табылатын 
эртүрлі қүқыктық
қүбылыстарды, заңды
фактілерді, қүқыктық
нормаларды жэне қүқықгық 
қатынастарды талдау;

материалдық жэне 
процессуалдық құқық
нормаларын іске асыру;

адам құқықтары мен 
азаматтардың құқыктарың 
қорғау жөніндегі қажетті 
шараларды қабылдау.

Мемлекеттану
негіздері

Пэннің мақсаты - мемлекетгік 
басқару саласындағы
студентгерге арнайы білім 
беру, олардың рухы мен 
заңына сэйкес қатаң кэсіби 
мэселелерді шешуге, сондай-ақ 
олардың кэсіби құқыктық 
мэдениетін қалыптастыруға 
мүмкіндік беретін білім, 
дағдылар мен қабілеттерғе ие 
болу.

«Мемлекеттану негіздері» 
оқу пэнінің мақсаты 
студенттерге заманауи 
мемлекеттің 
институттарын 
ұйымдастырудың тарихи- 
эдістемелік неғіздері 
туралы түсінік береді; 
студенттерге заманауи 
мемлекетгің мэні туралы 
білім жүйесін
қалыптастыру; Шет елдер 
мемлекеттерінің жеке 
институттарының 
тэжірибесін алу
мүмкіндіктерінің идеясын 
қалыптастыру.

Пэндерді оқу нэтижесінде 
студенттер білуі керек:

Қазақ қогамының саяси 
ұйымының құрылымы;
- кэсіпқой этикалық ұғымдар 
мен санаттар, мазмұны мен 
сипаттамалары
құқықтық тэжірибеде этика 
болуы мүмкін: 
элеуметгік-экономикалық 
жэне
қазіргі қоғамдағы саяси 
процестер

мемлекеттік білім 
саласындағы алған
білімдерін қорыту;
- дұрыс қолдануға
мемлекетгің жағдайы
туралы теориялық білімдер, 
оның ішінде еркін эрекет 
ету конституциялық-
құқықгық терминдер жэне 
тұжырымдамалар заң
шығарушы жэне құқық 
қорғау_______ органдарында

Құқық пэнін зерттеу 
алдында жалпы
ғьшыми, теориялық 
жэне құқықгық, тарихи- 
құқықгық білімдер, 
дағдылар мен
дағдьшарды меңгеру. 

Мемлекеттік 
зерттеулерді зерттеудің 
жалпы ғьшыми негізі - 
философия.

«Құқық негіздері» 
пэнін оқып үйрену 
барысында алынған 
білімдер «Бухгалтерлік 
есеп», «ХҚЕС сэйкес 
қаржылық есеп», 
«Шаруашылық 
субъектілерінің 
аудиті»,
«Сақтандыру»,
«Аудит» жэне т.б. 
пэндерді оқуға
көмектеседі.
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қолданылған секілді 
эрекегтер 
К^ыретгі болу:
- дағдыларды игеру 
алынған құкыктық білімді 
қолдану,

кәсіби қызметге 
қонституциялық және 
құқыктық нормаларды 
енгізу дағдылары.
- олардың әреқеттері мен
әрекетгерін нормалар
турғысынан бағалау 
этика, адамгершілік және 
заң

теориялықгы біріктіру 
қабілеті
ең жақсы жолды іздеумен 
ойлау
проблеманы шешу._________

Әлеуметтану «Әлеуметгану» пэнін
оқытудың мақсаты қоғамдық 
өмірдің элеуметгік
талдауының мэнін, элеуметтік 
саясатгы бағалау жэне оны 
кэсіби қызметте пайдалану 
мүмкіндігін аныктау болып 
табылады.

Әлеуметтанудың жэне 
оның маңызды
санаттарының, элеуметгік 
институттардың жэне т.б.

ҚР әлеуметтік-саяси
процестерін сипаттайтын 
элеуметгік материалдарды 
элеуметтанудың 
негіздерімен танысу

Курстың басталуына 
дейін сіздерге
«Қазақстанның қазіргі 
заманғы тарихы»
курсын оқып білу 
керек.

«Әлеуметтану» пэнін 
оқу барысында 
алынған білімдер 
«Микроэкономика», 
«Макроэкономика», 
«Қаржы жүйесіне 
кіріспе», 
«Экономиканы 
мемлекетгіқ реттеу».

Саясаттану «Саясатгану» пэнін оқытудың 
мақсаты саясат, саяси 
құбылыстар мен процестерді 
зерттеу жэне талдау; билік 
жэне билік қатынастары; 
саяси жүйе мен оның негізгі 
институтгары, саяси
процестердің адами факторы, 
саяси режимдердің жүмыс 
істеуіне жэне олардың

«Саясатгану» курсы 
барлық мамандық
студентгеріне оқуға 
міндетті болып
табылатын пэндердің 
бірі.
«Саясатгану» пэнінің 
ғылыми эрі саяси мәні 
зор болғандыктан эр 
мамандықта оқитын

-саясатганудың непзп
категорияларымен
таныстыру;
-бүгінгі доктриналар мен 
тұғырнамалардың негізі 
болған саяси ойдың басты 
ілімдерімен таныстыру;
-ішкі саяси жағдайдың 
мемлекеттің сыртқы
саясатын жүзеге асыруға

Саясаттану пэнін
тиімді меңгеріп, толық 
түсіну үшін студент 
мектеп қабырғасында 
өткен қоғамгану жэне 
«Қазақстанның қазіргі 
заман тарихы», «Құқық 
негіздері» пэндерін
білуі қажет.

«Саясаттану» пэнін 
оқу барысында
алынған білімдер 
«Кэсіпкерлік қызмет 
негіздері», 
«Сақтандыру», 
«Бағалы қағаздар 
нарығы», 
«Экономикадағы 
мемлекеттік реттеу»
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қ^ылымдық
қомпоненттеріне байланысты 
мәселелердің қең ауқымы; 
Қазіргі Қазақстандағы саяси 
процестердің ерекшелігі.

студеңттер үшш қажетп 
пэн. Бүл пәнді оқу 
барысында студенттер 
саяси ілімнің дамуын, 
саяси гылымньщ
қалыптасуын. Саясаттың 
санқырлы салаларына 
ғылыми талдаулар жасай 
отырып, бүгінгі
саясаттануда орныққан 
теориялар мен
түғырнамаларға талдау 
жасай алады.

Сонымен қатар 
Қазақстан 
Республиқасының 
сыртқы және ішкі 
саясатьшың қалыптасуы, 
оның даму эволюциясы, 
мемлекеттігіміздің 
нығаюы, Елбасымыздың 
ішкі түрақгьшыкгы, 
үлтаралық бірлікті жэне 
халықаралық 
қатынастарды 
орнатудағы орны мен 
рөлі қөрнекті
мысалдармен жан-жақгы 
қарастырьшады._________

эсерш көрсету;
-Қазақстан
Республикасының сыртқы 
саясатына арқау болған 
негізгі қүжаттармен танысу; 
-Ішкі үлтаралық, саяси, 
элеуметтіқ жэне
экономикалық 
түрақгьшыктың кепілі 
ретіңдегі Елбасының жыл 
сайыңғы Жолдауларьша 
жэне өзге де саяси 
қүжаттарға талдау жасау; 
-үсыньшған пэн бойынша 
негізгі теориялық білімді 
қалыптастыру.

пэндерш оқып
үйренуге қөмектеседі.

Дінтану Пэннің оқыту мақсаты 
элемдіқ діни
концессиялардың тарихын, 
қазіргі заманғы элемдегі өзара 
қарым-қатынасын билікпен, 
мемлекетпен зерттеу.

Дінтану қурстың
қысқаша мазмуны
өмірдің талабьша сэйкес 
болып табьшады. Дін 
адамзат мэдениетінің бір 
бөлігі болғаңдықгаң, 
эрбір жоғары білімді 
адамдар діңңің
мазмүңын білулері кажет. 
Дінтану пэнін игеру

Дін тарихын адам жэне 
қоғам өміріндегі оның орңы 
мең маңызын қазіргі 
замандық дін бағыттар мен 
оның щ-ымдарын білу.

Курстың басталуына 
дейін Сізге
«Қазақстанның қазіргі 
замаңғы тарихы»
қурсын оқып білу 
керек.

«Дінтану» пэнін оқу 
барысында алынған 
білімдер «Кэсіпкерлік 
қызметтің негіздері», 
«Ақша. Несие.
Банкгер» пэндерін
оқуға көмектеседі.
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барысындағы алға
қойылған мақсатты 
жүзеге асыруда төменгі 
міндеттер туындайды: 
діннің теориялық
мазмұнын менгеру; 
діннің тарихи түрлерін 
білу; дәстүрлі діндерден 
саяси және экстремистік 
діндерді айыра білу;

мемлекет пен шірқеу 
арақатынасының 
заңдылықтарын білу; ар- 
ождан бостандығын білү. 
Дін мен философияның 
дүңиетанымдық 
жолдарын ажрата білу.

Эқономикадағы
ақпараттық

жүйелер

Ақпараттық жүйелерді
құрудың, жұмыс істеудің 
және дамьггудың жалпы 
приңциптері туралы
студеңттердің идеяларьш 
қалыптастыру, эқоиомикалық 
ақпаратты жииау, беру, сақтау 
жэне өңдеу мәселелерін 
шешуде ақпараттық жүйелер 
мен қомпьютерлік жүйелердің 
рөлі, соңдай-ақ қеңейтілген 
өңдеу мүмкіндіктерін
қамтамасыз ететін заманауи 
бағдарламалық құралдармен 
жұмыс істеу әдістерін 
меңгеру. экономикалық ғана 
емес, сонымен қатар кез- 
келген басқа ақпарат.

«Экономикадағы 
ақпараттық жүйелер» 
курсы экономика
мамандығының 
студеңттері үшін және 
қаржылық ұйымдарды 
басқару үрдісінде есеп 
техникасы мен
байланыстардың жаңа 
кұралдарын қолдану 
негізінде экономикалық 
ақпараттық жүйелерді 
қолдану мен
қалыптастыру 
сұрактарын зерттеуге 
арналған.

Пәнді зерттеу нәтижесінде 
студенттер қаржы-несие 
ақпарат, оның қасиеттері, 
құрылымы туралы, ЭАЖ 
құру эдістері туралы иақты 
көрініс алу, қаржы ұйымдар 
мен банктерде ЭАЖ даму 
заңдылықгарын білу,
басқару үшін қажетті 
ақпаратты алу үшін 
қолданьшатын негізгі
ақпараттық жүйелерді білу 
керек.
ЭАЖ қызмет етуінің 
теориясы мен
практикасының аса
маңызды сұрақтарың білу, 
қазіргі ақпараттық құралдар 
арқылы міндеттерді қою мен 
орындауды жүзеге асыру, 
бар ЭАЖ жұмыс істеуді білу 
керек._____________________

«Ақпараттық жүйелер» 
мамандығы бойынша 
«Ақпараттық- 
қоммуникациялық 
технологиялар», 
«Бухгалтерліқ есеп», 
«Экономикадағы 
математика»,

Пэндерді оқу
барысында алынған 
білімдер «Кәсіпкерлік 
қызметгің негіздері», 
«Ақша. Несие.
Банктер» «ХҚЕС 
сэйкес қаржылық 
есеп»,
«Кэсіпорындағы 
қаржьшық есептің 
тэжірибелік 
аспекгілері»,
«Аудит»,
«Мемлекетгік сатып 
алудың қаржьшық 
аспекгілері», 
«Салықгық есеп» 
пэңдерін оқуға
көмектеседі.
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Кәсіпкерлік пен 
бизнестегі 

ақпараттық 
технологиялар

Бизнестегі ақпараттық
технологияларды кұрудың, 
жумыс істеудің және 
дамытудың жалпы
принциптері туралы
студенттердің идеяларын 
қалыптастыру, эқономикалық 
ақпаратты жинау, қөшіру, 
сактау жэне өңдеу 
міндетгерін шешуде
ақпараттық
технологиялардың рөлі, 
сондай-ақ жеткілікті өңдеу 
мүмкіндіктерін қамтамасыз 
етегін заманауи
багдарламалық қуралдармен 
жұмыс істеу әдістерін 
меңгеру. эқоңомикалық ғана 
емес, сонымен қатар қез- 
қелген басқа ақпарат.

Ақпарат пен шешімдер 
қабылдау; Ақпарат 
жүйелерінің техниқалық 
негіздері. Ақпараттық 
қамтамасыз ету;
Мәліметтер банкінің 
коңцепциясы;
Мэліметтер базасыи 
басқару жүйесі; Басқару, 
зертгеу жэне оқьпу 
жүйелері; Эқономикада 
бөлу жэне ақпаратгық 
жүйелерді қолдану; 
Эқономиқалық ақпарат; 
Эқономиқалық 
қөрсетқіштердің 
юіассификаторы, оларды 
кодтау эдістері.
Экономикалық 
қөрсетқіштердің 
уақытгық қатарлары, 
олардың ақпарат
объеқтісі ретіндегі
қасиеті және ұсыну 
эдістері; Эқономиқалық 
ақпарат жүйесіндегі 
жаңа ақпараттық
жүйелер._______________

Студент қэсіпқерліқ пен 
бизнестегі ақпараттық
технологияларды білуі 
кереқ; Жалпы қолданбалы, 
жалпы қызметгегі
программаларды қолдана 
білуі қереқ; Оларды 
эқономиқада қолдану; 
Ақпараттық эқономиқалық 
жүйелердің даму
перспеқтивасы туралы 
ұғымы болу керек.

«Ақпараттық- 
коммуниқациялық 
технологиялар», 
«Бухгалтерліқ есеп», 
«Экономикадагы 
математика» пэндері 
бойынша «Кэсіпкерлік 
пен бизнестегі
ақпараттық
технологиялар» пэнін 
оқуды бастады.

Пэндерді оқу
барысында алынган 
білімдер «Кэсіпкерліқ 
қызметгің негіздері», 
«Ақша. Несие
Банкгер» «ХҚЕС 
сэйкес қаржылық 
есеп»,
«Кэсіпорындагы 
қаржылық есептің 
тэжірибелік 
аспектілері»,
«Аудит»,
«Мемлекеттік сатып 
алудың қаржьшық 
аспектілері», 
«Салықтық есеп», 
пэндерің оқуға
көмектеседі.

Кэсіпорынды
басқарудағы
ақпараттық

технологиялар

Кэсіпорын менеджменті үшін 
ақпараттық технологияларды 
кұрудың, жұмыс істеудің 
жэне дамытудың жалпы 
принциптері туралы
студентгердің идеяларын 
қалыптастыру, эқономикалық 
ақпаратты жинау, көшіру, 
сақгау жэне өңдеу 
мэселелерің_________ шешуде

Ақпарат пен шешімдер 
қабылдау; Ақпарат 
жүйелерінің техникалық 
негіздері. Ақпаратгық 
қамтамасыз ету;
Мэліметтер банкінің 
коңцепциясы;
Мэліметтер базасын 
басқару жүйесі; Теқсттіқ 
редактор \УОКР. ЕХСЕЬ

Студент Кэсіпорынды 
басқарудағы ақпараттық 
технологияларды білуі 
керек; Жалпы қолданбалы, 
жалпы қызметтегі
программаларды қолдана 
білуі керек; Оларды 
экономикада қолдану; 
Ақпараттық экономикалық 
жүйелердің___________даму

«Ақпараттық-
қоммуникациялық
технологиялар»,
«Бухгалтерлік есеп»,
«Экономиқадағы
математика» пэндері
бойынша
«Кэсіпорынды
басқарудағы
ақпараттық___________

Пэндерді оқу
барысында алынған 
білімдер «Кэсіпкерлік 
қызметтің негіздері», 
«Ақша. Несие.
Банктер» «ХҚЕС-на 
сэйкес қаржылық 
есеп»,
«Кэсіпорындағы 
қаржьшық есептің
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ақпараттық
технологиялардың рөлі,
сондай-ақ заманауи
бағдарламалық қуралдармен 
жумыс істеу әдістерін 
меңгеру, эқономикалық, 
сонымен қатар кез-келген 
басқа ақпарат.

электрондық кестесі; 
Жергілікті жэне
ғаламдық желілер;
Кәсіпорынды 
басқарудағы ақпараттық 
технологиялар; Басқару, 
зерттеу және оқьпу 
жүйелері; Экономикада 
бөлу және ақпараттық 
жүйелерді қолдану; 
Экономикалық ақпарат; 
Ұстаушылар; Сапа 
қритерийлері; 
Макромэліметтер жэне 
микромэліметтер; 
Экономикалық 
көрсеткіштердің 
классификаторы, оларды 
кодтау эдістері.
Экономикалық 
көрсеткіштердің 
уақыттық қатарлары, 
олардың ақпарат
объектісі ретіндегі
қасиеті жэне ұсыну 
эдістері; Экономикалық 
ақпарат жүйесіндегі 
жаңа ақпараттық
жүйелер.

перспективасы туралы 
ұғымы болу керек.

технологиялар» пэнш 
окуды бастады.

тэжірибелік
аспектілері»,
«Аудит»,
«Мемлекеттік сатып 
алудың қаржылық 
аспектілері», 
«Салыктық есеп», 
«Менеджмент» 
пэндерін оқуға
көмектеседі.

Кэсіпкерлік 
қызмет негіздері

Пэнді оқыту мақсаты
студенттердің кэсіпкерлік 
қызметгің негіздері жэне 
оның Қазақстанның ұлттық 
экономикасындағы ролі
туралы қажетті теориялық 
білім, сонымен қоса
кэсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыру аумағында қажетті 
тэжірибелік тэлім алу болып

Кэсіпкерлік қызмет 
заманауи жағдайларда эр 
түрлі сфераларда орын 
алады жэне тек жылдам 
жэне алғыр адамдардың 
ғана емес, сол сияқгы 
қандай да бір 
материалдық 
кұндылықтарға толық 
немесе жартылай иелік

Пэнді оқыту нэтижесінде 
студент:
Білу керек:
- кэсіпкерлік қызметтің ірғелі 
мэселелерің;

Қазақстан 
Республикасындағы 
кэсіпкерлік қызметтің
бағыттары мен деңгейлерін;
- кэсіпкерлік субьектілері

«Экономикалық 
теория», «Бухгалтерлік 
есеп»,
«Микроэкономика», 
«Құқық негіздері», 
«Экология жэне
тіршілік қауіпсіздігінің 
негіздері», «Қаржыға 
кіріспе»

Пэндерді зерделеу 
барысында алынған 
білімдер «Бағалы 
қағаздар нарығы», 
«Қаржылық қызметті 
талдау», «Аудит», 
«Қаржы нарықгары 
жэне делдалдары», 
«Салық жэне салық 
салу», «Салықгық
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табылады.
Кэсіпкерлік кызметпен және 
кәсіпкерлік субъекгілерімен 
байланысты экономикалық 
үрдістер, кәсіпкерлік
кызметтің тиімділігін
камтамасыз ететін әдістер мен 
кұралдар туралы мәліметгерді 
жүйелендіру білімін алған 
жогарыбілікгі мамандар 
дайындау.

еге отырып, оларды 
пайда табу максатында 
өз ісін үйымдастыру 
үшін колданатын
адамдардың да
интеллекіуалдык 
кызметі болып
табылады.
Бұл пән Қазакстан 
экономикасының, оньщ 
ішінде стратегиялык 
ресурстарының жэне 
оның дамуының ішкі 
көздерінің бірі ретіндегі 
кэсіпкерлікгің дамуының 
заман^и каркындарына 
жауап беретін
жогарыбілікті мамандар 
дайындауды камтамасыз 
етуге багытталган.

төлеипн салыктар мен 
міндетті төлемдерді жэне 
олардың мэңі мен мазмұнын;
- кэсіпкерлік кызметке салык 
салу мэселелерін;

эр түрлі ұйымдык 
нысандагы жэне
экономиканың кез келгең 
саласындагы кэсіпорындар 
мен ұйымдардың кэсіпкерлік 
кызметінің ерекшелікгерін, 
оның шаруашылык
кызметінің түрін;

кэсіпорынның
экономикалык
мотивациясын;

кэсіпорынның накты 
инвестициялауын өткізу 
нысандары мен
ерекшеліктерін;
- кэсіпкерлік кызметке эсер
ететін ішкі жэне сырткы, 
ынталандырушы жэне
тежеуші факгорларды,
олардың эсер ету салмағьш 
тұжырымдауды.
Үйрену керек:

кэсіпорындар мен 
мекемелерде кэсіпкерлік 
кызметтің экономикалык 
тиімділігін аныктау
жолдарын;
- инвестициялык жобаларға 
технико-экономикалык 
түсініктеме беруді жэне 
бизнес-жоспарлау тэсілдерін,

экономикалык және 
ұйымдастырушылык 
сипаттагы_________есептерді

ЭК1МШШ1К»,

«Мемлекеттік сатып 
алудың каржылык 
аспектілері» пэндерін 
окуға көмектеседі.
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шешумен байланысты
арнайы теориялық білімдер 
мен тәжірибелік дағдылар 
кешенін.
Дағдысы болуы керек:

тәжірибелік қызметте 
шынайы экономикалық 
заңдардың талаптарын 
ескере білу;
- экономикалык шешімдер 
қабылдай білу;

рационалдық 
шаруашылықгың эдістерін 
қолдану және экономикалық 
таңцау жасау;

қоғамдық дамудың 
перспективалары мен
ғылыми болжамдар жасау;

дұрыс қызметті 
қамтамассыз ететін барлық 
ресурстардың ең тиімді 
нұсқаларын жоспарлауды 
аныктау.

Шағын және орта 
бизнес 

экономикасы

Зерттеудің мақсаты 
студенттерге нарықгық ұлтгық 
экономикадағы, қоғамның 
экономикалық, элеуметтік 
жэне саяси дамуында шағын 
және орта бизнес орнын анық 
түсіну. Шағын жэне орта 
бизнес артықшьшықгары мен 
элсіздіктерін анықтау; шағын 
жэне орта кэсіпкерлікті 
мемлекеттік қолдау жүйесімен 
таныстыру; Студентгерге 
теориялық білімдер кешенін 
қалыптастыру жэне
депутатгардың бизнес жүргізу 
тэжірибесін түсіну__________

Шағын бизнестің
нарықгық
экономикадағы ролі өте 
үлкен. Шағын бизнессіз 
нарықгық экономиканың 
қызмет етуі де, дамуы да 
мүмкін емес жағдай. 
Оның қалыптасуы мен 
амуы экімшілік
экономикадан қалыпты 
нарықгық экономикаға 
көшу жағдайларындағы 
экономикалық саясаттың 
негізгі мэселелерінің 
бірі. Нарықгық
экономиқадағы шағын

Пэнді оқыту нэтижесінде 
студент;
Білу керек:

шағын бизнестің 
қалыптасуы мен дамуының 
негізгі бағыттарын;

кэсіпкерлік қызметті 
реттейтін құқықгық
нормаларды;

шағын кәсіпорынды 
ұйымдастыру шарттары мен 
талаптарын;
- шағын бизнес субъектісін 
құрудың құрылтайшылық 
құжатгарың;

шағьш бизнес

«Экономикалық 
теория», «Бухгалтерлік 
есеп»,
«Микроэкономика», 
«Құқық негіздері», 
«Экология жэне
тіршілік қауіпсіздігінің 
негіздері», «Қаржыға 
кіріспе»

«Қаржы нарықгары 
жэне делдалдары», 
«Салық жэне салық 
салу», «Салықгық 
экімшілік», 
«Мемлекеттік сатып 
алудың қаржылық 
аспеқтілері» пэндерін 
оқып үйренуге
көмектеседі.
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бизнес - экономикалық 
өсім қарқынын, жалпы 
ұлтгық өнімнің
қ^ылымы мен сапасын 
анықтайтын алдыңғы
қатарлы сектор; барлық 
дамыгын елдерде шағын 
бизнестің үлесіне Ж¥Ө 
60 -  70 пайызы тиесілі.

экономикасын сипаттаитын 
экономикалық көрсеткіштер 
жүйесін еркін зерттеуді;

шағын бизнесте 
кәсіпкерлік қызметті
жүргізудің экономикалық 
қауіпсіздігі негіздерін,
Үйрену керек:

шағын кэсіпорынның 
қызметін жоспарлауды;
- шмъш кэсіпорынды қүруды;

шағын кэсіпкерлікті 
реттейтін қүқықгық
нормаларды қолдануды;
- кэсіпкерлік тэуекелдерді 
анықгау жэне бағалау 
тэжірибелерін.
Дағдысы болуы керек:
- шағын бизнес қызметіне 
экономикалық заңдардың 
талаптарын ескере білу;
- экономикалық шешімдер 
қабылдай білу;

рационалдық 
шаруашылықгың эдістерін 
қолдану жэне экономикалық 
таңдау жасау;

қоғамдық дамудың 
перспективалары мен
ғьшыми болжамдар жасау;

дүрыс қызметті 
қамтамассыз ететін барлық 
ресурстардың ең тиімді 
нүсқаларын жоспарлауды 
анықгау.___________________

Шағын жэне орта 
бизнесті 

инвестициялау 
мен несиелендіру

Пәнді оқыту мақсаты меншікті 
капиталды қолдана отырып 
жэне қарыз қапиталын тарта 
отырып, ШОБ эр түрлі

Экономикалық 
реформаларды 
жүргізудің барлық
қезеңдері бойында ҚР

Пэнді оқыту нэтижесіңце 
студент:
Білу керек:

ШОБ-тің ел

«Экономикалык 
теория», «Бухгалтерлік 
есеп»,
«Микроэкономика»,

Пэндерді зерделеу 
барысында алынған 
білімдер «Бағалы
қағаздар нарығы».
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инвестицияларды жүзеге
асыратын жеке инвестициялық 
компаниялар желісін кұру 
негізінде ШОБ инвестициялық 
несиелендіру арқылы оларды 
қолдаудың негізгі бағыттары 
туралы студенттерге толық 
білім беру болып табылады. 
Бүдан басқа, Қазақстанның 
шагын және орта бизнесіне 
ұзақ мерзімді несиелер беру 
негізгі қарыз бойынша төлем 
сомасы мен ол бойынша 
сыйақыны төмендете отырып, 
несиені өтеу шарттарын 
анағурлым жеңілдетеді. Бұл 
инвестициялық және
инновациялық жобалардың 
анагұрлым көбірек санын 
қаржьшандыруға мүмкіндік 
береді, ал бұл өз алдына 
Қазақстанның 2020 жьшга 
дейін индустриалдық-
инновациялық дамуының 
маңызды мемлекетгік
бағдарламаларының бірінің 
орындалуы болып табьшады.

Үкіметі ШОБ секторын 
қолдау қажетгілігі
туралы айтып келеді. 
Жыл сайын ШОБ 
дамуын ынталандыруға 
бағытталған мемлекеттік 
бағдарламалар бектіледі, 
осы мәселелер
төңірегінде ҚР
Үкіметінің отырыстары 
өткізіледі, бюджеттең 
қаражаттар бөлінеді 
жэне т.б.
Бірақ Қазақстанда
мемлекет тарапынан да, 
бүл сатыда ШОБ-пен 
бірлесе қызмет жасауға 
қызығушылықгары жоқ 
нарыктық институттар 
тарапынан да ШОБ 
инвестициялық қолдау 
жүйесі толық эрі тиімді 
жүргізілмейді. Сонымен 
қатар ШОБ
инвестициялауды 
үйымдастырудың 
эдістемелік қамтамасыз 
етілуі қарастырьшмаған.

экономикасындағы ролін;
- ШОБ мемлекеттік реттеу 
қүралдарын;
- ШОБ ретгеудің заңды- 
ңормативті қүжаттарын.

мемлекетгік
инвестициялық 
бағдарламаларды;

ШОБ дамытуға 
байланысты 
бағдарламаларды;
- ШОБ екінші деңгейлі 
банктермең ңесиелендіру 
бағдарламаларын.
Үйрену керек:
- ШОБ кэсіпорнын қүру 
негіздерін;

ШОБ қэсіпорынының 
тактикалық жэие
стратегиялық мақсаттарын 
аңыктап қүруды;

ШОБ кэсіпорңының 
қаржылық қызметің
талдауды;

ШОБ кэсіпорнына 
мемлекеттік қаржылық 
қолдау қүралдарын
қолдануды.
Дағдысы болуы керек:
- шағын жэне орта бизнес 
қызметіне экономикалық 
заңдардың талаптарьш 
ескере білу;
- экономикалық шешімдер 
қабылдай білу;

рационалдық 
шаруашылықгың эдістерін 
қолдану жэне экономикалық 
таңдау жасау;_____________

«Қүқық ңегіздері», 
«Экология жэие
тіршілік қауіпсіздігіиің 
ңегіздері», «Қаржыға 
кіріспе»

«Қаржьшық қызметгі 
талдау», «Аудит», 
«Қаржы нарыктары 
жэне делдалдары» 
пэндерін оқып
үйренуге қөмектеседі.
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қоғамдық дамудың 
перспективалары мен
гылыми болжамдар жасау;

дұрыс қызметті 
қамтамассыз ететін барлық 
ресурстардың ең тиімді 
нусқаларын таңдап алу._____

Эқонометрика «Эконометриқа» пэні қурсы 
студентгерге қазіргі даму 
теориясына сүйене отырып 
нақгы экономикалық
қүбылыстарды сандық талдау 
негіздерін үйрету мақсатын 
алга қояды.

Бұл пән сандық және 
сапалық өзара
байланыстарды 
математиқалық және 
статистикалық әдістер 
мен модельдердің
көмегімен, сандық өлшеу 
теориясы арқьшы білімді 
қөтеру арқьшы зерттейді; 
Дедуктивті модельдердің 
эмпирикалық 
зерттеулермен 
сэйкестілігін тексеру 
методикасын меңгеру; 
элеуметгік 
экономикалық 
процестерді 
модельдеудің 
эконометриқалық 
техникасы ээне
аппараты; Күрделі
эконометрикалық 
модельдерді қолдана 
қүрделі қомпьютерлік 
есептеулерді жүргізуді 
үйрету.________________

экономикалық модельдерді 
қүру; таңдап алынған 
модельді нақгы
берілгендерге аса адекватты 
ететін модельдің
параметрлердің багасын 
табу; модельдің табьшғаң 
параметрлерінің жэне
модельдің сапалығын
тексеру; зерттелінді
экономикалық 
көрсеткіштердің іс-эрекетін 
тексеру үшін, талдау жэне 
болжау үшін жэне де 
экономикалық саясатты 
жүргізу үшін қүрьшған 
модельдерді қолдану; қажет 
болатын статистикалық 
ақпаратты өз бетінше 
жинақтай алу жэне болашақ 
кезенде объект дамуын 
болжамдау.

Студент математика, 
жоғары математика, 
ықтималдықтар 
теориясы, микро
макроэкономика, 
МІСГ080Й ОЯісе-да 
жүмыс істеудің негізгі 
эдістерін меңгеруі тиіс.

Эконометрикадағы 
дағдьшар 
«Сақгандыру», 
«Бағалы қағаздар 
нарығы», «Аудит», 
«Қаржы нарықгары 
жэне делдалдары», 
«Шаруашьшық 
субъектілердің 
аудиті», «Салықгық 
есеп»

Экономика-
математикалық

модельдеу

Математикалық модельдеудің 
теориялық негіздері,
статистикалық эдістер,
математикалық үлгілерді 
дамытуда жаңа ақпараттық 
технологияларды пайдалану

Экономикалық 
жүйелердің 
математикалық 
модельдеуінің негізгі 
үғымдары. Көпсалалық 
экономиқаның Леонтьев

экономикалық есептердің 
математикалық модельдерін 
қүру эдістемесін үйрену 
жэне оның тиімді шешімін 
табу, зерттеуді өткізуге 
қажет ететін материалдық

Студент математика, 
жоғары математика, 
ықтималдықгар 
теориясы, микро
макроэкономика, 
МІСГ050Й ОЯісе-да

Эконометрикадағы 
дағдылар 
«Сақгандыру», 
«Бағалы қағаздар 
нарығы», «Аудит», 
«Қаржы нарықгары
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туралы білім кешенін 
калыптастыру; күрделі
экономикалық процестерді 
басқару үшін тиімді тетіктерді 
анықгау үшін ақпараттық 
кеңістіктің көлемін азайту, 
ақпараттың үлкен көлемімен 
жұмыс істеу дағдьшарын 
қалыптастыру;

моделі. Сауданың
сызыкты моделі. Қорды 
басқарудың
статистиқалық моделі. 
Қорды басқарудың 
стохастикалық моделі. 
Ойындар теориясының 
жалпы ұғымдары.
Матрицалық ойындарды 
шешу эдістері. Желілік 
жоспарлау жэне басқару 
модельдері. Желілік 
графиктер тиімділігі. 
Жаппай қызмет көрсету 
теория элементтері. Бас 
тартумен жаппай қызмет 
көрсету жүйесі. Күтуімен 
жаппай қызмет көрсету 
жүйесі. Имитациялық 
модельді құру. Қорды 
басқаруда имитациялық 
модельдің қолданылуы. 
ЖҚКЖ имитациялық 
модельденуі.

ресурстарды үнемдеу; 
теориялық білімдерің
практикада, яғни эр істен 
ұгымды табыс табу 
жолдарында математикалық 
эдістемелерді қолдануын, 
экономика математикалық 
модельдерін өндейді,
олардың мэнін жэне 
мағынасын біледі;
экономикалық жүйелердің 
эртүрлі деңгейлерінде
кездесетін жоспарлау,
басқару, шектелгең
ресурстарды бөлу,
өндірістік процесстерді 
талдау, күрделі объектілерді 
жобалау есептердің ұтымды 
жэне тиімді шешімдерін 
табу, элеуметтіқ этикалық, 
ғьшыми пікірлерді ескере 
отырып, қабылданған
шешімнің дұрыс жэне 
тиімді екендігінің дэлелдеу 
эдістерін біледі; ақпаратты 
жинакгау жұмысы
жүргізіледі жэне ол эр түрлі 
нұсқада ұсыньшады, топта 
жұмыс атқарады;
экономикалық ғьшымның 
заманауи дамуы
математикалық эдістер мен 
модельдер арқьшы эр түрлі 
экономикалық есептерді 
шығара біледі жэне 
болашакта ұйымның
экономикалық саясатына 
ұсыныс жасай алады._______

жұмыс істеудің непзп 
эдістерін меңгеруі тиіс.

жэне делдалдары», 
«Шаруашьшық 
субъектілердің 
аудиті» сияқгы
пэндерді оқуға
мүмкіндік береді.

Экономикалық Студенттерді экономикалық Талдау эдістері мен студенттер Студент математика. Эконометриқадағы

17



СМ Ж М С 1.09-2013
Сапа менеджмент жүйесі Н. 1.09-03

«Болашақ» академиясы Э лективтік  пәндер каталогы Күні 20.02.17 ж
63 бетгің 18 бегі

жүиедеп
мэліметтерді

талдау

жүиені талдау әдістері мен 
үстанымдарына үйрету. 
Саланың жүйелік талдау
әдістеме негізін беру, күрделі 
жүйелердің бага әдістері мен 
критерийлерін зерттеу. Білім 
негізіне, ғылыми және
жүйелік түрғыда ойлау үлесін 
нығайту.

экономиканың 
статистикалық 
көрсеткіштерінің жүйесі. 
Ұлттык шоттар жүйесін 
(¥.Ш.Ж) талдау. Ұлтгық 
байлықгы талдау. Елдің 
сыртқы экономикалық 
жағдайын талдау.
Өнеркәсіп өндірісін 
талдау. Ауьш
шаруашьшық өндірісін 
талдау. Қызметгер 
саласын талдау.
Қаржылық жэне
бюджеттік жүйені
талдау. Инвестициялық 
қызметті талдау.
Халықгың өмір
деңгейінің элеуметтік- 
экономикалық 
индикаторлары. Еңбек 
нарығын талдау.
Экономиканың 
бэсекеқабілетгілігін 
бағалау

қелесшерді үиренуі қажет: 
даму тенденцияларын
анықтау үшін
эқономиканың өткен қездегі 
жэне ағымдағы қезеңдегі 
жағдайын анықгап талдау; 
экономикалық нэтижелерге 
эртүрлі фақторлардың 
тигізетін эсерін анықгау; 
эқономикалық талдау
эдістерін қолдану жэне 
оларды интерпретациялау; 
альшған нэтижелерді
қешенді бағалау; өз бетінше 
жүмыс істей білу жэне 
қэсіби мамандану деңғейін 
үнемі жаңартып отыру.

жоғары математика, 
ықтималдықтар 
теориясы, микро
макроэкономика, 
МІСГ080ІІ Ойісе-да 
жүмыс істеудің негізғі 
эдістерін меңгеруі тиіс.

дағдылар: 
«Сақтандыру», 
«Бағалы қағаздар 
нарығы», «Аудит», 
«Қаржы нарықгары 
жэне делдалдары», 
«Шаруашьшық 
субьеқтілердің 
аудиті», «Салық жэне 
салық салу», «Төлем 
жүйесі», «Салықгық 
есеп», «Бухғалтерлік 
есеп» , «Мемлекеттік 
бюджет»

Статистика Пэндерді зерделеу мақсаты: 
Жалпы, оның секторлары мен 
секторларындағы 
статистикалық бағалау мен 
талдаудың қазірғі заманғы 
эдіснамасы, 
макроэкономикалық 
көрсеткіштерді есептеу жэне 
мемлекеттің жағдайын талдау 
жэне мамандар даярлау, 
сондай-ақ, аралық балансты 
к¥РУ-

Негізгі статистикалық 
пэн ретінде
«Статистика» пэнінің 
негізгі мазмүны
қоғамның әлеумеггік- 
экономикалық дамуының 
фактілерін жинау жэне 
тіркеу, оларды жүйелеу, 
ғылыми қорытындылау, 
талдау, шешімдерді 
қабылдау үшін барлық 
мемлеқеттіқ органдар 
үшін қажет
қорытындьшарды жасау

Әлеуметтік-эқономиқалық 
қүбылыстар мен
процестердің даму
дэрежесін, қүрьшымың жэне 
өсіңқілігін зерттеу кезінде 
түрлі статистикалық есептеу 
эдістерін қолдана білу; 
-жиналған мэліметтерғе 
талдау жэне болашаққа 
болжау жасай білу.

Пэнді меңгеру үшін 
студент жоғары
математика негіздерін 
игеріп, жалпы
экономикалық теория 
саласында негізгі 
идеяларға ие болуы 
керек.

«Макроэкономика», 
«Микроэкономика», 
«Қаржылық қызметгі 
талдау», 
«Шаруашьшық 
субъеқтілердің 
аудиті», «Салық жэне 
салық салу»,
«Мемлекеттік 
бюджет», «Төлем
жүйесі», «Баға
қалыптастыру» 
пэндерін оқып үйрену 
кезінде студенттердің

18



А СМ Ж М С 1.09-2013
Сапа менеджмент жүйесі Н. 1.09-03

«Болашақ» академиясы Э лективтік  пәндер к атал огы Күні 20.02.17 ж.
63 бетгің 19 беті

дағдыларын меңгеру 
болып табылады.
экономика, әлеуметтік 
жагдайлар,
экономикалық саясатты 
және әлеуметтік
багдарламаларды 
дамытуга байланысты. 
Статистика курстары 
барлық экономикалық 
жоғары және орта 
арнаулы оқу
орындарының 
студеңттерін дайындауға 
арналган. Статистикалық 
ғылым - бұл қоғамньщ 
экономикалық және 
элеуметгік аспектілерін 
талдау әдістері туралы 
білім жүйесі. Статистика 
философия, макро және 
микроэкономика, 
мемлекеттік реттеу, 
бухгалтерлік есеп,
маркетинг, менеджмент 
және т.б. сияқгы 
пәндермен тығыз
байланысты.
Статистиканы зерттеу 
білімнің, дағдыларды 
алуда жоғары білімнің 
ұлттық стаңдарттарына 
сәйкес келеді.

қосымша білімін
кэсіпкерлік 
статистикасы, 
макроэкономикалық 
статистика жэне 
статистикалық талдау 
эдістері талап етеді.

Әлеуметгік
экономикалық

статистика

Пэндерді зерттеудің мақсаты 
элеуметгік-экономикалық 
процестерді, жалпы алғанда 
елдің экономиқасын, оның 
салалары мен салаларын 
талдау, сондай-ақ аралық

Бұл пэнді оқу қезінде 
студенттің келесіні білуі 
тиіс

бухгалтерлік есептің 
мэнін, принциптерін, 
пэні мен эдістерін оқып

Статистика туралы
классиктердің, ғалымдардың 
еңбектерін оқып-үйрену 
жэне оны іс жүзінде 
практикада қолдана білу; 
-мэліметтерді______ есептеу

Пэнді меңгеру үшін 
студент жоғары
математика негіздерін 
игеріп, жалпы
экономикалық теория 
саласында негізгі

«Макроэкономика», 
«Микроэкономика», 
«Қаржылық қызметті 
талдау», 
«Шаруашылық 
субъектілердің_______
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теңгерімді қң)удағы
мамандарды даярлау.

білу;
қаржылык 

есептің формаларыңа 
бағдар беру;

ақпаратты 
аңалитикалық өңдеудің 
негізгі тәсілдері мен 
әдістерін үйрегу;

алынған есептердің 
ңегізінде 
көрсеткіштердің 
өзгерісіндегі 
тенденцияларды 
айқындау;
- талдауды жүргізу, оның 
ңәтижелерін жалпьшау, 
қорытынды мен басқару 
шешімдерінің 
эзірлемелеріне қосымша 
жасау.
-экономикалық
мәселелерді
экономикалық талдау 
эдістерін қолдана
отырып шешу;
-қаржьшық есеп беруді 
элементтерінің есебін 
білу; ағымдағы жэне ұзақ 
мерзімді активтердің, 
үйымдардың капиталы 
мен міңдеттемелерінің 
есебін иғеру;
-табыстар мен шығыстар 
есебін, сол сияқты 
қаржылық нэтижесін 
анықгауды игеру._______

кезінде есептелген
статистикалық 
көрсеткіштерге қысқаша 
қорытынды жасай білу; 
-үлттық шоттар жүйесін, 
салааралық балансты қүру, 
өндіріс тиімділігін талдау; 
халықтың өмір сүру 
деңгейін жэне оған эсерін 
тигізетін себептерді талдай 
білу;

-халықаралық стандартқа 
сэйкес статистикалық
деректердің эдістемелік 
салыстырмальшығын 
қамтамасыз ету жөніндегі 
шараларды жүзеге асыру.

идеяларға ие болуы 
керек.

аудиті», «Салық жэне 
салық салу»,
«Мемлекетгік 
бюджет», «Төлем 
жүйесі», «Баға
қалыптастыру» 
пэндерін оқып үйрену 
кезінде студенттердің 
қосымша білімін 
кэсіпкерлік 
статистикасы, 
макроэкономикалық 
статистика жэне 
статистикалық талдау 
эдістері талап етеді.

Қаржылық-
банктік

статистикасы

Пэнді оқып-үйрену мақсаты - 
студенттерге статисгикалық 
керсеткіштерді жинау жэне

ҚР эконмиканы
басқарудың нарықгық 
қатынастар шартына

Осы пэнді оқып аяқтаған 
студент Қазақстан
Республикасындағы жэне

Пэнді меңгеру үшін 
студент жоғары
математика негіздерін

«Макроэкономика», 
«Микроэкономика», 
«Қаржьшық қызметгі
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өңцеудің статистикалық
әдістерін қолдана отырып, 
қаржы-несие қатынастарын 
және оларды дамытудың
үлгілерін үйрету; осы 
жүмыстың дүрыс
үйымдастырылуымен 
студентгік жастардың
шыгармашылық және ғылыми 
ойларын дамьггу үшін ең 
қолайлы жагдайлар жасалады; 
қурстық және дипломдық
жүмыстарды жазу кезінде өз 
жүмысында қазіргі заманғы 
статистикалық ақпаратты 
кеңінен пайдалану мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді; гылыми 
мәселелерді шешуге, ғьшыми 
зерттеулер нәтижелерін
өңдеуге жэне жинақтауға
қабілетті, ой-пікірін дүрыс, 
үйлесімді, логикалық түрде 
дэйектеу.____________________

сэкес статистикалық 
дайындыктың деңгейін 
экономисттер үшін 
тереңцету.

шет елдершдеп қаржы- 
несие жүйесінің қызмет 
етуіне бағдарлануға
мүмкіндік беретін білім 
алады, мемлекеттік
бюджеттің, банқ қызметінің, 
ақша айналысының,
сақгандырудың жэне т.б, 
жағдайын статистика
түргысынан талдай алатын 
болады.

игерш, жалпы
экономикалық теория 
саласында негізгі
идеяларга ие болуы 
керек.

талдау», 
«Шаруашылық 
субъектілердің 
аудиті», «Салық жэне 
салық салу»,
«Мемлекеттік 
бюджет», «Төлем 
жүйесі», «Бага
қалыптастыру» 
пәндерін оқып үйрену 
кезінде студентгердің 
қосымша білімін 
қэсіпкерліқ 
статистикасы, 
мақроэкономиқалық 
статистика жэне 
статистикалық талдау 
эдістері талап етеді.

Экономиканы
мемлеқеттік

реттеу

Пэнді оқытудың мақсаты 
нарықгық қатынастар
жагдайында экономиканы 
мемлекеттіқ реттеу жөніндегі 
білімді студентерге үйрету 
болып табьшады. 
«Экономиканы мемлеқетгік 
реттеу» пэнін оқытудың 
негізгі мақсатгарының бірі - 
үлтгық эқономика
жагдайында барлық маңызды 
сфералар қызметін талдау, 
атап айтқанда:
-ақша-несие қүралдарын, 
-мемлеқеттіқ бюджетгі, 
-салықгарды.

«Экономиканы 
мемлекетгіқ реттеу» 
нарықгық
қатынастардың тиімді 
қалыптасуын қамтамасыз 
ететін элеуметтік-
экономикалық 
процесстерге әсер етудің 
эдістері мен тетіқтерінің 
көмегімен мемлекеттің 
елдің экономикалық 
өміріне қатысуының 
формаларын зерттейтін 
ғылыми экономикалық 
пэн болып саналады. 
Экономиканы

Студент қурс аяқталғанда 
келесідей тэжірибелік
қүзырларды иемденуі керек: 
-ақша-несие саясатының 
қүралдарын ретгеу
барысында қолдана білуі 
қажет;
-экономиканы мемлеқеттіқ 
реттеу қүралдарын тімді 
қолдану;
-ақша жүйесін, банқтер 
қызметі сферасының
нарығын, материалдық 
өндірістің, ауьш
шаруашылыгын, элеуметтіқ 
сфераны мемелекеттіқ

Пэндерді меңгеру үшш 
студент
«Экономиқалық 
теорияның негіздері» 
«Экономиқалық 
теория»,
«Микроэқономика»; 
«Макроэқономика», 
«Қаржыға кіріспе» 
пэндері бойынша білім 
алуға тиіс.

«Ақша. Несие.
Банқгер» «Баға 
қалыптастыру»; 
«Корпоративті қ 
қаржы»; «Бағалы 
қағаздар нарығы»; 
«Шет елдердің
қаржьшары»; 
«Мемлеқеттік 
бюджет»; «Салық 
жэне салық салу», 
«Банк ісі» пэндерін 
оқып-үйрену кезінде 
студенттердің 
қосымша білімі талап 
етіледі;
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-мемлекетпк секторды, 
-инвестицияларды және
инвестициялық процестерді, 
-материалдық өндірісті,
-ауыл шаруашылыгын.

мемлекетпк реттеу- 
макроэкономика 
тұрғысынан мемлекетгің 
атқаратын қызметі; 
қалыптасқан элеуметтік- 
экономикалық жүйені 
түрақгандыру жэне 
өзгермелі жағдайларға 
бейімдеу мақсатында 
өкілетгі мемлекеттік 
мекемелер мен қоғамдық 
ұйымдар жүзеге
асыратын, өзара
байланысты эртүрлі 
экономикалық 
реттегіштердің 
кешенінен түратын заң 
шығарушы, атқарушы 
жэне бақылаушы
сипаттағы типтіқ
шаралардың жүйесі.

реттеу;
-экоңомикалық жүйелерді
саралап, еліміздің
жоспарланған басты
экономикалық 
көрсеткіштерін накты
нэтижелермен салыстыра
білуі қажег.

Мемлекетгің 
басқару теориясы

Пэидерді оқып-үйрену
мақсаты - студенттерде 
мемлекеттік басқару туралы 
жалпы идеяларды
қалыптастыру, оның даму 
бағьптары мең проблемалары, 
басқару шешімдерін қабылдау 
үшін заманауи эдістер мен 
технолоғияларды тэжірибелік 
меңгеру ңегізіңде
студентгердің қүзыретгілігің 
арттыру.

Нарықгық қатынастарға 
өту кезінде экономиканы 
мемлекегтік ретеу
эсіресе экономикалық 
реформаларды жүзеғе 
асыру кезінде-меншікті, 
материалдык өндірісті, 
еңбек нарығын, қаржы 
нарығын рефромалау, 
аймақгардың элеуметтік- 
экоңомикалық даму 
деңгейін теңестіру
кезінде қажет. Сонымен 
қатар табиғатты
пайдалануды, сыртқы 
экономикалық 
байланыстарды реттеу 
кереқ.________ Мемлекет

Студент курс аяқталғанда 
келесідей тэжірибелік
қүзырларды иемденуі керек; 
-ақша-несие саясатының 
қүралдарың реттеу
барысында қолдана білуі 
қажет;
-экономиканы мемлекетгік 
реттеу қүралдарын тімді 
қолдану;
-ақша жүйесін, банктер 
қызметі сферасының
ңарығын, материалдық 
өндірістің, ауыл
шаруашылығын, элеумегтіқ 
сфераны мемелекегтіқ 
реттеу;
-эқономикалық жүйелерді

Пэндерді меңгеру үшін 
студент
«Экономикалық 
теорияның негіздері» 
«Экономикалық 
теория»;
«Микроэкономика»; 
«Макроэкономика», 
«Қаржыға кіріспе», 
«Менеджмент» пәндері 
бойынша білім алуға 
тиіс;

«Ақша. Несие.
Банқтер» «Баға
қалыптастыру»; 
«Корпоративтік 
қаржы»; «Бағалы 
қағаздар нарығы»; 
«Шет елдердің
қаржылары»; 
«Мемлекеттік 
бюджет»; «Салық 
жэне салық салу», 
«Баңк ісі» пэндерің 
оқып-үйреңу кезінде 
студенттердің 
қосымша білімі талап 
етіледі;
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экономиканы 
кұрылымдық қайта кұру 
процессін нарықгық 
қатынастардың басты 
мақсатына-
әлеуметтендіру жэне 
тұрғындардың 
материалдық әл-ауқатын 
жоғарлатуға сэйкес 
реттеу қажет.___________

саралап, еліміздің
жоспарланған басты
эқономикалық 
көрсеткіштерін нақгы
нэтижелермен салыстыра
білуі қажет.

Мемлекетгік жэне 
жергілікті басқару

«Мемлекеттік жэне жергілікті 
басқару» қурсын оқып үйрену 
мақсаты - студенттерге 
мемлекеттіқ жэне жергілікті 
басқарудың теориялық,
эдістемелік және
ұйымдастырушылық 
негіздерін тұгас түсіну.

Нарықтық қатынастарға 
өту кезінде экономиканы 
мемлекетгік ретеу
әсіресе экономикалық 
реформаларды жүзеге 
асыру кезінде-меншікті, 
материалдық өндірісті, 
еңбек нарығын, қаржы 
нарығьш рефромалау, 
аймақгардың элеуметгік- 
экономикалық даму 
деңғейін теңестіру
кезінде қажет. Сонымен 
қатар табиғатты
пайдалануды, сыртқы 
экономикалық 
байланыстарды реттеу 
керек. Мемлекет
экономиканы 
қүрылымдық қайта қүру 
процессін нарықгық 
қатынастардың басты 
мақсатына-
элеуметтендіру жэне 
түрғындардың 
материалдық эл-ауқатын 
жоғарлатуға сэйкес 
реттеу қажет.___________

Студент курс аяқгалғанда 
келесідей тэжірибелік
қүзырларды иемденуі керек; 
-ақша-несие саясатының 
қүралдарын ретгеу
барысында қолдана білуі 
қажет;
-экономиканы мемлекеттік 
реттеу қүралдарын тімді 
қолдану;
-ақша жүйесін, банктер 
қызметі сферасының
нарығын, материалдық 
өндірістің, ауыл
шаруашылығын, әлеуметтік 
сфераны мемелекетгік 
реттеу;

экономикалық жүйелерді
саралап, еліміздің
жоспарланған басты
экономикалық
көрсеткіштерін нақгы
нәтижелермен салыстыра
білуі қажет.

Пэндерді меңғеру үшін 
студент
«Экономикалық 
теорияның негіздері» 
«Эқономикалық 
теория»;
«Микроэкономика»; 
«Макроэкономика», 
«Қаржыға кіріспе», 
«Менеджмент» пэндері 
бойынша білім алуға 
тиіс;

«Ақша. Несие.
Банктер» «Баға 
қалыптастыру»; 
«Корпоративтік 
қаржьо>; «Бағалы 
қағаздар нарығы»; 
«Шет елдердің
қаржылары»; 
«Мемлекеттік 
бюджет»; «Салық 
жэне салық салу», 
«Банк ісі» пэндерін 
оқып-үйрену кезінде 
студенттердің 
қосымша білімі талап 
етіледі;

Меңеджмент Пэнді оқудың мақсаты Менеджмент дамуьшың Пэнді оқу нэтижесінде Пэндерді меңгеру үшін Бүл курс темендегі
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мекеменщ ішкі және сыртқы 
ортасын талдай білу, 
мекемеге әсер ететін кілттік 
сәтгердің қабілетін айқындау, 
кэсіпорын имиджының іс- 
шаралар жүйесін арттыру 
мақсатындагы заманауи 
әдістердің басқарма
шешіміндегі тэжірибелік 
қамтамасыз етілуі.

непзгі сатылары ғьшым 
мен маман секілді. 
Мекеменің қүрылымы 
жэне заңнамасыньщ 
даму қағидалары.

студент келесілерде қүзіретті 
бола білуі тиіс; заманауи 
технологиялардың тиімді
қолданылуының топтық
ұйымдағы эсері

студент
«Экономикалық
теория»,
«Миқроэкономика» 
бойынша білім алуға 
тиіс;

пэндермен
байланысты:
«Маркетинг»,
«Шаруашылық
субъектілердің
аудиті», «Қаржылық
менеджмент»,
«Корпоративтік
қаржы», «Салық жэне
салық салу»,
«Инвестицияларды
қаржьшандыру жэне
несиелеу»,
«Мемлекетгік сатып 
алудың қаржылық
аспектілері»,_________

Персоналды
басқару

Пэнді оқудағы мақсаты 
тэжірибелік қызмет
саласындағы білім, мекеменің 
сапалы түрде персоналдармен 
қамтамасыз етілуі, еңбек 
қүрылымдарына сай тиімді 
эрі оңтайлы қолданудың 
эсерлі еңбектері.

Персоналды басқару 
қызметі -  адами 
кэсіпорынды персоналды 
мүмкіндіктердің 
жүргізілуіне бағытталған 
үйымның мақсатты 
түрдегі стратегиясы. 
Персоналды басқару 
қызметі келесі салаларға 
жіктеледі: персоналдың
ізденісі жэне бейімделуі, 
персоналмен оперативті 
жүмыс (персоналдың 
оқуы жэне дамуын 
қосқандағы жэне
персоналдың оператвті 
бағасы, еңбек үйымы, 
іскер байланыстарды 
басқару жэне еңбек 
төлемі мен
мотивациясы), 
персоналмен 
стратегиялық жүмыс.

Пэнді оқудың негізінде 
студент келесіде қүзіретті 
болуы тиіс: персоналдар
мүмкіндіктері жэне
мақсаттарының, 
стратегияларының, 
шаруашылық
субъектілердің дамуындағы 
жүргізілу сүрақгары.

Пэндерді меңгеру үшін 
студент
«Эқономикалық
теория»,
«Микроэкономика» 
бойынша білім алуға 
тиіс;

Бүл курс төмендегі
пэндермен
байланысты:
«Маркетинг»,
«Шаруашьшық
субъектілердің
аудиті», «Қаржылық
менеджмент»,
«Корпоративтік
қаржы».
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Антикризистік
менеджмент

Экономикада дағдарыс
құбылыстарының негізі. 
Кәсіпорын дагдарысының 
инструктивті материалдар 
сұрактарының заңнамасы. 
Кәсіпорын қызметінің тиімді 
багыттарыиың формалары 
жәңе кәсіпорынды дагдарысқа 
қарсы басқару эдістерінің 
қарастырылуы.

Дагдарысқа қарсы
менеджменг -  бұл 
мекеменің өлім мең 
құрдым арасындагы 
тұрған жағдайындагы аса 
қажетгі қалайда жеңіп 
шығу мақсатына
негізделген қызмет 
болып табьшады.
Аталмыш қызмет
мекеменің әр түрлі 
жағдаяттық кезеңдерінде 
түрлі қауіптерден
қорганатын жогары 
жабдықгалған эдістердің 
жиынтыгының 
сипаттамасы. Осыған 
қарамастан, кейбір
зерттеушілердің 
жұмыстарыңа жүгіңсек, 
қысқа мерзім ішіңде іс- 
шаралардың бірыңгай 
шапшаң эрі қатаң 
мэселелердің жүргізілуі.

Дагдарысқа қарсы басқару 
тенденцияларының пайда 
борлу, туындау, қазіргі 
нақгы жагдайлардың даму 
теориялары, элемдік ғьшым 
жэне мэдениет
дэстүрлерінде негіздерге
ұшырайтын жетістіктер.

Пэндерді меңгеру үшің 
студент
«Экономикалық
теория»,
«Микроэкономика» 
бойынша білім алуға 
тиіс;

Бұл курс төмендегі
пэндермен
байланысты:
«Маркетинг»,
«Шаруашьшық
субъектілердің
аудиті», «Қаржьшық
менеджмеит»,
«Корпоративтік
қаржьп).

10 Маркетинг Пэннің мақсаты
студенттердің маркетингтік 
теориялық жэне тэжірибелік 
негізгі кұрьшымдарының 
маңызын терең түсіңуде, 
маркетиңгтік ақпараттардың 
жоспары жэне бақьшау 
жұмысының жүзеге
асырьшуы,маркетинг 
комплексінің құрылым жүйесі 
(тауар стратегиясы, бөліиіс 
саясаты, қозгалыс жэне 
багақалыптастыру) жэне 
сатьшымдарды басқару, 
сонымен қатар түрлі алынган

Маркетингті пэн ретінде 
оқу көптеген
мамандардың зерттеу 
жұмыстарыңдагы теория 
мен зертгеулер
жүргізулерінің көрңекі 
мэселелері. Маркетиңг 
кэсіпорынды басқаруда 
өзіне ақпараттық-
талдамалы кұрылымның 
сипаттамасын алады, 
стратегия құрылымының 
бэсекелестерге арңайы 
жарңамалы жэне
багақалыптастыру______

Маркетинг теориясының 
элемдік гылым жэңе 
мэдениет дэстүрінде жэне 
тэжірибесінің қазіргі жэңе 
болашақ жағдайының пайда 
болу түсінігіңең хабардар 
болу.

Пэндерді меңгеру үшің 
студент
«Экономикалық
теория»,
«Микроэкономика» 
бойынша білім алуға 
тиіс;

Бұл курс төмендегі 
пэндермен 
байланысты: 
«Сақгандыру», 

«Багалы қағаздар 
нарығы», «Баға
қалыптастыру», 
«Мемлекеттік сатып 
алудың қаржылық 
аспектілері».
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білімдердің қабылданған 
іскер қабілетгерінің
ұйымдастырылуы.

таңдауының талдау 
жұмысы. Маркетинг 
сонымен қатар тауар 
өмірі цикілінің және 
бэсекелестік ортасының 
қолдау жағдаятының 
қурылымы. Маркетинг 
ғьшыми негіздің
қуралдарына бай бола 
отыра, қазіргі күні өзекті 
және маңызды ғылыми- 
тәжірибелік
түсініктерінің нарық 
кәсіпорының тағдырына 
байланысты.

Қолданбалы
маркетинг

Берілғен курс заманауи 
теория негізгі түсініктерін 
және маркетинғ тәжірибесінің 
маркетингт ік концепцияда 
болжайды. Семинардың
нэтижесінде тыңдаушьшар 
ақпараттық-талдамалы 
бөлімнің менеджер сапасында 
тэжірибелік дағдыларды, 
сонымен қатар бренд
маркетинг менеджер
сапасында мағлұмат алады ; 
маркетингтік 
тапсырмалардың 
қүрылымдары, тжеке
амалдардың жоспарлары жэне 
өзіндік жұмыстың
презентация жұмыстарының 
нэтижелері, сонымен бірге 
құжаттардың негізгі
формалары түрінен түсінік 
алу, маркетинг қызметінің 
қурылымын ретеу

Экономикалық теория, 
микроэкономика, 
макроэкономика, 
менеджмент, маркетинг, 
қолданбалы экономика

Бизнесп ұйымдастыру, 
бизнес -  жоспарлау, 
халықаралық менеджмент, 
инвестициялық 
менеджмент, стратегиялық 
жоспарлау, инновациялық 
менеджмент

Пэндерді меңгеру үшін 
студент
«Эқономиқалық
теория»,
«Микроэкономика» 
бойынша білім алуға 
тиіс;

Бұл курс төмендегі 
пэндермен 
байланысты: 
«Сақгандыру», 

«Бағалы қағаздар 
нарығы», «Баға
қалыптастыру», 
«Мемлекеттіқ сатьш 
алудың қаржьшық 
аспектілері».

Маркетингтік Маркетингтік зерттеу (ағыл.. Экономикалық теория. Бизнесті ұиымдастыру. Пэндерді меңгеру үшін Бұл курс темендегі

26



ж СМ Ж М С 1.09- 2013
Сапа менеджмент жүйесі Н. 1.09-03

«Болашақ» академиясы Э лективтік  пәндер каталогы Күні 20.02.17 ж.
63 бетгің 27 бегі

зертгеудің
негіздері

Магкегіп§ гезеагсһ) -  
тутынушылардың 
қалауларына, тілектеріне, 
нарық жэне нарыктық 
экоңомикадағы бизнес-
зерттеу формасы және 
қолданбалы элеумет бағыты. 
Маркетингтік зертгеу -  бұл 
басқару шешімдерін
қабылдаудағы сенімсіздікті 
барынша төмендету
мақсатындағы ақпараттардың 
талдауы мен жиыны. Нарық 
конъюктурасының үнемі 
өзгерісте отыратын
бэсеқегеқабілеттілік қасиеті
маркетингтік______зерртеудін
көңіліне үшырайды. Бұл 
зерттеулердің нэтижесі
алдағы уақытта сатылым 
жүйесінің негізгі құрылымы 
ретіңде, бұдан шыға бере 
жоспарланып отырған өнім 
жүзеғе асырылуының ңегізгі 
дэрежес ретінде
қарастырылмақ.
Маркетингтік зерттеу
кэсіпорынға келесі
тапсырмаларды шешуде 
көмектеседі: тауар өнімінің 
немесе масса мүмкіндігінің 
қызметің анықгау;
Нарықта тауардың
иерархиясың немесе олардың 
жеңісін қамтамасыз ететін 
сипаттамасын бекіту,
типолоғия талдауын
жүүүргізу және потенциалды 
клиентура_____ мотивациясын

микроэкоңомика, 
макроэкономика, 
менеджмент, маркетинг, 
қолданбалы экономика

бизнес -  жоспарлау, 
халықаралық менеджмент, 
инвестициялық 
менеджмент, стратегиялық 
жоспарлау, инновациялық 
менеджмент

студент
«Экономикалық
теория»,
«Микроэкономиқа» 
бойынша білім алуға 
тиіс;

пэндермен 
байланысты: 
«Сақгандыру», 

«Бағалы қағаздар 
нарығы», «Баға
қалыптастыру», 
«Мемлеқетгік сатып 
алудың қаржылық 
аспектілері».
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өткізу; тауар сатылымы жэне 
оңтайлы қызмет бағасын 
аныугау.

11 Ақша. Несие. 
Банктер

Студентгерге банктің банктік 
қызметі туралы қаржьшық 
институт ретінде толық білім 
беру жүйесін қалыптастыру. 
Банк операцияларының мәнін 
жэне мазмұнын сипатгайтын 
тұжырымдамалық- 
терминологиялық аппаратты 
үсыну. Барлық
тұжырымдамалардың өзара 
байланысың, олардың ішкі 
логикасын жэне ақша 
ағындарын банк жүйесі 
арқылы анықгау.

Бүл пэнде ақша мен 
несиенің шығу тегінен 
бастап, Қазақстандағы 
банктік капиталдың 
қалыптасу ерекшеліктері, 
сондай-ақ қазіргі ақша- 
несие
қатынастарының дамуы 
толығырақ қамтылады. 
Сонымен қатар, банктер 
мен банк
операцияларының 
жекелегең түрлерің 
жүзеге
асырушы мекемелердің 
нарықгық
экономиқадагы ролі мен 
қызметтеріне 
арналады. Банктерді тек 
қана қазіргі тұрғыдан 
сипатгап қоймай,
олардың
тарихи даму тұрғысыиаң 
көрсетеді. Оқу
құралыңда халықаралық 
валюталық
қатьшастар мен
дүниежүзілік валюталық 
жүйелердің даму
кезеңдері, сол 
сияқгы төлем балансы, 
оның отандық
тэжірибедегі құрыльшы 
мен жагдайы
қарастырылады.________

Осы оқу пэнін үйрену 
нәтижесінде студенттер 
келесілерді білулері тиіс:- 
Ақша айналымының, ақша 
айналысының жэне ақша 
жүйесінің қызмет ету 
ерекшеліктерін;-Ақша 
реформалары;-Қарыз 
капиталын, пайыз жэне 
несие түрлерін;-Несие жэне 
банк жүйесінің
ерекшеліктері мен несие 
мекемелерінің түрлерін;- 
Мемлекеттің Орталық
банкісін, оның қалыптасуы 
мен дамуын;-Коммерциялық 
банктердің қызметтері мен 
іс-эрекетін
ұйымдастыруды;-Банктердің 
актив жэне пассив 
операцияларын;-Қор 
биржасының қызмегің;- 
Валюта жүйесі жэне 
валюталық қатьшастар 
түсінігін;-Халықаралық 
валюталық -  несиелік 
институтгардың түрлерін.

«Экономикалық теория», 
«Қаржыға кіріспе», 
«Микроэкономика», 
«Макроэкономика» 
пэндерін меңгеру керек.

Бұл курс төмендегі 
пэндермен 
байланысты: 
«Қаржылық қызметті 

талдау», «ХБ^С сэйкес 
қаржылық есеп»,
«Кэсіпорындағы 
қаржьшық есептің
тэжірибелік 
аспектілері», «Бағалы 
қагаздар нарығы»

Ақша айналымы Пэндерді оқыту мақсаты Осы пэн аясында «Ақша айналысы жэне «Экономикалық теория». Бұл курс төмендегі
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және несие экономиканы монетарлық- 
несиелік ретгеудің жүйесі мен 
практикасын және оны 
Қазақстан Республикасының 
ңарықтық экоңомикадагы одан 
эрі дамыту перспективаларын 
зерттеу.

келесідеи түсшіктер 
қарастырылады:
-Ақша айналымы және 
ақша айналысы туралы 
түсінік. Қызмет
көрсетуші ақша
формалары: толық
қүнды, толық - қағаз 
және несие ақшалары. 
Қолма-қол және қолма- 
қол ақшалар
айналысы. Акшаның 
және төлем
қүралдарының түрлері. 
Ақша айналысының 
эволюциясы. Металл 
ақша айиалысы. Қағаз 
ақша айналысы.
Электронды төлем 
қүралдары. Ақша базасы, 
ақша массасы, ақша 
агрегаттары. Ақша
айналысы заңы. Ақша 
жүйесі, оның элементтері 
мен негізгі типтері. 
-Инфляция.
Инфляцияның себептері. 
Инфляцияпың 
элеуметтік- 
экономикалық 
салдарлары және
мемлекет тарапынан оган 
қарсы қүрес әдістері. 
-Несие, несиенің түрлері 
мен нысандары, несиелік 
саясат.

несие» курсы - теориялық 
қурс. Ол болашақ 
қаржыгерлер мен
банкирлерді кең профильді 
маман ретінде дайындауға 
негіз береді. Бүл курс 
экономикалық теория, 
макро- жәие
микродеңгейдегі экономика, 
қаржы, бухгалтерлік есеп 
және аудит, менеджмент 
және сол сияқгы басқа оқу 
пәндерімен қосылып ақша- 
несие қатынастарының, 
банктіқ қызмет
теориясының және оны 
үйымдастыру негіздерінің 
мәні туралы білімді 
қалыптастырып, олардың 
маңызы мен экономиқадагы 
қолдану механизмін
тереңірек түсінуге
мүмкіндік береді.

«Қаржыға кіріспе», 
«Микроэкономика», 
«Макроэкономика» 
пәндерін меңгеру керек.

пәндермең 
байланысты: 
«Қаржылық қызметті 

талдау», «ХҚЕС сәйкес 
қаржылық есеп»,
«Кәсіпорындағы 
қаржылық есептің
тәжірибелік 
аспектілері», «Бағалы 
қағаздар нарығы»

Ақша несиелік 
саясат

Болашақ мамандардың
арасында ақша, несие және 
банктер теориясында қазіргі

Осы пән аясында 
келесідей түсініктер 
қарастырьшады:________

Ақша-несие саясаты ел 
ішіндегі қаржы нарығының 
түрақтьшығын сактауға.

«Экономикалық теория», 
«Қаржыға кіріспе», 
«Микроэқономика»,

Бүл қурс төмендегі
пәндермен
байланысты:
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заманғы іргелі білімді 
қалыптастыру, олардың мәні, 
функциялары, заңдары, қазіргі 
нарықтық экономикадагы рөлі 
туралы тарихи және келісілген 
теориялық аспектілерді ашу.

-Ақша-несие саясатының 
теориялық негізі;
-Ұлттық банкпен
жүргізілетін ақша-несие 
саясатының бағьптары; 
-Қазақстан 
Республикасының 
Ұлтгық банкінің қазіргі 
кезде жүргізіліп жатқан 
ақша-несие саясаты; 
-Қазақстан 
Республикасының 
Ұлтгық банкінің ақша- 
несие саясатын жетілдіру 
жолдары,_______________

сақгандыру нарыгының, 
багалы қагаздар ңарыгыңың 
әрі қарай дамуына және 
банк жүйесінің ңыгая 
түсуіңе, экоңомикалық 
нақгы секторды банктердің 
несиелеуіңің әрі қарай өсіру 
үшің жагдай жасауға, 
соңдай-ақ жиңактаушы 
зейнетақы қорларының 
жетілдірілуіне мүмкіндік 
тугызады.

«Макроэкономика» 
пәндерін меңгеру керек.

«Қаржылық қызметті 
талдау», «ХҚЕС сәйкес 
қаржылық есеп»,
«Қэсіпорындагы 
қаржылық есептің
тэжірибелік 
аспектілері», «Бағалы 
қагаздар нарыгы»

12 ХҚЕС сэйкес 
қаржылық есеп

Курс мақсаты: студенттерді 
бухгалтерлік есептің
Халықаралық қаржылық есеп 
стандарттарына сэйкес
жүргізу негіздерімен, оның 
пәні мен эдістерімен, оны 
ұйымдастырудың 
негіздерімен жэне
кэсіпорында бухгалтерлік 
есепті халықаралық
стандарттарға сай жүргізу 
эдістемесімен таныстыру 
болып табьшады.

Пэнді оқытудың
міңдетгері:
- бухгалтерлік есептің 
мэнің, приңциптерің, 
пэңі мен эдістерін оқып 
білу;
-бухгалтерлік баланстың 
мазмүны мен
қүрылымын, шотгар 
жүйесі мен екі жақты 
жазуды, бағалау мен 
калькуляциялауды, 
күжаттау мен түгендеуді 
қаржылық есеп беруді 
қүру жэне табыс етуді 
оқып білу;
-қаржылық есеп беруді 
элементгерінің есебін 
білу; агымдагы жэне үзақ 
мерзімді активтердің, 
үйымдардың капиталы 
меи міңдеггемелеріңің 
есебін игеру;
-табыстар мен шыгыстар

- ақпаратты аналитикалық 
өңцеудің ңегізгі тэсілдері 
мең әдістерің үйрету;

алыңган есептердің 
негізіңце көрсеткіштердің 
өзгерісіңдегі
теңденцияларды айқындау;
- талдауды жүргізу, оның 
нэтижелерін жалпылау, 
қорытынды мен басқару 
шешімдерінің
эзірлемелеріне қосымша 
жасау.
-экономикалық мэселелерді 
экономикалық талдау
эдістерін қолдана отырып 
шешу;
- қаржылық есеп беруді
элементтерінің есебің білу; 
ағымдағы жэне үзақ 
мерзімді активтердің,
үйымдардың капиталы мен 
міндеттемелерінің есебің 
игеру;____________________

«Экоиомикалық
теория»,
«Микроэкономика», 
«Макроэкономика», 
«Бухгалтерлік есеп», 
«Экономиканы 
мемлекеттік ретгеу» 
пэндерін меңгеру керек.

Осы пэнді меңгеру 
барысьшда альшгаң 
дағдылар мең
дағдыларды білу 
келесі пэндерді оқып 
үйрену жэне меңгеру 
үшің қажет:
«Кэсіпорындағы 
қаржьшық есептің 
тэжірибелік 
аспектілері» пэніиеи 
практикум, «Бағалы 
қагаздар нарығы», 
«Қаржылық қызметті 
талда
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есебін, сол сияқгы 
қаржылык нэтижесін 
анықгауды игеру.
Оқу барысында келесі 
міндеттер қойылады;
а) қаржылық есептің 
формаларына багдар 
беру;
ә)ақпаратты
аналитикалық өңдеудің 
негізгі тәсілдері мен 
әдістерін үйрету;
б) алынған есептердің 
негізінде 
көрсеткіштердің 
өзгерісіндегі 
тенденцияларды 
айқындау;
в) талдауды жүргізу,
оның нэтижелерін
жалпылау, қорытынды 
мен басқару
шешімдерінің 
әзірлемелеріне қосымша 
жасау.
г) эқономикалық 
мэселелерді
экономикалық талдау 
эдістерін қолдана
отырып шешу;__________

- табыстар мен шығыстар 
есебін, сол сияқгы 
қаржылық нэтижесін
анықтауды игеру.

Басқару есебі Зерттеудің мақсаты 
менеджменттің оңтайлы 
шешімдерін қабылдау үшін 
шыгыстарды басқару мен 
өндіріс жүйесінде басқару 
есептерінің мэңін жэне 
маңыздылығын ашу.
Курстың мақсаты:
- бухгалтерліқ есептің орньш

Басқару есебіндегі
бухгалтерлік баланстың 
мазмүны мен
қүрьшымын, шоттар 
жүйесі мен екі жақгы 
жазуды, бағалау мен 
қальқуляциялауды, 
қүжаттау мен түгендеуді 
қаржьшық есеп беруді

«Экономикалық теория», 
«макроэкономика», «қаржы», 
«ақша, несие, банктер» 
сияқгы пэндермен тығыз 
байланысты. Бухгалтерлік 
есеп пэнін меңгеру білім, 
дағды жэңе іскерлік бойьшша 
жоғары білім алу 
мекемелерінің,_______ жалпы

«Экоңомикалық теория», 
«Микроэкономика», 
«Макроэкономика», 
«Бухгалтерлік есеп», 
«Экономиканы 
мемлекеттік реттеу»
пэндерін меңгеру керек.

Осы пэнді меңгеру 
барысында алынған 
дағдылар мен
дағдыларды білу 
келесі пэндерді оқып 
үйрену жэне меңгеру 
үшін қажет:
«Кэсіпорындағы 
қаржьшық есептің

31



СМ Ж М С 1.09-2013
Сапа менеджмент жүйесі Н. 1.09-03

«Болашақ» академиясы Э лективтік  пәндер каталогы Күні 20.02.17 ж.
63 бетгің 32 бегі

есепке алудың ажырамас 
бөлігі ретінде түсіну;

басқарушылық және 
қаржьшық есеп айырысуды 
ажырату;

бір немесе басқа 
классификациялық топпен 
шығындарды сыныптауға 
қабілетті;

қорларға, өнімдерге 
шығындарды бағалауды және 
оларды талдауды үйренуді 
үйрену;
- өзіндік күнды есептеудің 
ішкі және шетелдік эдістерін 
оқып үйрену;
- басқарушылық талдаудың 
нэтижелерін болжау және 
басқарушьшық шешімдер 
қабылдау үшін пайдалануға 
Уйрену.

қүру жэне табыс етуді 
оқып білу;
- қаржьшық есеп беруді 
элементтерінің есебін 
білу; ағымдағы жэне үзақ 
мерзімді активтердің, 
үйымдардың капиталы 
мен міндеттемелерінің 
есебін игеру;
- табыстар мен шығыстар 
есебін, сол сиякты 
қаржьшық нэтижесін 
анықгауды игеру.

мемлекетпк стандарттарына 
сай. Бүл пэнді оқу кезінде 
студенттің келесіні білуі тиіс. 
бухгалтерлік есептің мэнің, 
принциптерін, пэні мен 
эдістерін оқып білу;

қаржылық есептің 
формаларьша бағдар беру;

тэжірибелік 
аспекгілері» пэнінен 
практикум, «Бағалы 
қағаздар нарығы», 
«Қаржьшық қызметгі 
талда

Өндірістік 
кэсіпорындардағы 
бухгалтерлік есеп

Курс мақсаты: студенттерді 
бухгалтерлік есептің
теориялық негіздерімен, оның 
пэні мен эдістерімен, оны 
үйымдастырудың 
негіздерімен жэне
кэсіпорында бухгалтерлік 
есепгі жүргізу эдістемесімен 
таныстыру болып табьшады.

Пэнді оқытудың
міндетгері:
- бухгалтерлік есептің 
мэнін, принциптерін, 
пәні мен эдістерін оқып 
білу;
-бухгалтерлік баланстың 
мазмүны мен
қүрылымын, шоттар 
жүйесі мен екі жақгы 
жазуды, бағалау мен 
калькуляциялауды, 
қүжаттау мен түгендеуді 
қаржьшық есеп беруді 
қүру жэне табыс етуді 
оқып білу;
-қаржьшық есеп беруді 
элементтерінің есебін

-ақпаратты аналитикалық 
өңдеудің негізгі тэсілдері мен 
эдістерін үйрету;
-алынған есептердің негізінде 
көрсетқіштердің өзгерісіндегі 
тенденцияларды айқындау;
- талдауды жүргізу, оның
нэтижелерін жалпьшау, 
қорытынды мен басқару 
шешімдерінің эзірлемелеріне 
қосымша жасау. 
-эқономикалық мэселелерді 
экономиқалық талдау
эдістерін қолдана отырып 
шешу;
- қаржьшық есеп беруді 
элементтерінің есебін білу; 
ағымдағы жэне үзақ мерзімді

«Экономикалық теория», 
«Миқроэкономиқа», 
«Макроэкономика», 
«Бухгалтерлік есеп»,
«Экономиканы 
мемлекетгік реттеу»
пэндерін меңгеру керек.

Осы пэнді меңгеру 
барысында алынған 
дағдылар мен
дағдьшарды білу 
келесі пэндерді оқып 
үйрену жэне меңгеру 
үшін қажет:
«Кэсіпорындағы 
қаржьшық есептің 
тэжірибелік 
аспекгілері» пэнінен 
практикум, «Бағалы 
қағаздар нарығы», 
«Қаржылық қызметгі 
талда
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білу; агымдағы және ұзақ 
мерзімді активтердің, 
уйымдардың капиталы 
мен міндеггемелерінің 
есебін игеру;
-табыстар мен шыгыстар 
есебін, сол сияқгы 
қаржылық нәтижесін 
анықтауды игеру.
Оқу барысында келесі 
міндеттер қойылады:
а) қаржылық есептің 
формаларына багдар 
беру;
э)ақпаратты
аналитикалық өңдеудің 
негізгі тэсілдері мен 
эдістерін үйрету;
б) алынган есептердің 
негізінде 
қөрсегкіштердің 
өзгерісіндегі 
тенденцияларды 
айқындау;
в) талдауды жүргізу,
оның нэтижелерін
жалпылау, қорытынды 
мен басқару
шешімдерінің 
эзірлемелеріңе қосымша 
жасау.
г) экономикалық 
мэселелерді
экономикалық талдау 
эдістерін қолдана
отырып шешу;__________

активтердің, үиымдардың 
капиталы мен
міндеттемелерінің есебін 
игеру;
- табыстар мен шыгыстар 
есебін, сол сияқгы қаржьшық 
нэтижесін анықгауды игеру.

13 Шаруашьшық
субъектілердің

аудиті

Шаруашьшық субьектілеріне 
аудит жүргізуде практикалық 
дагдьшарды меңгеру_______

Шаруашьшық
субьектілердің
бүл-нарықгық

аудиті
жагдайда

Аталган қурсты тэмэмдеу 
нэтижесінде студенттер білу 
керек. Кэсіпорындардың

Пэндерді оқу үшін 
«Аудит»,
«Бухгалтерлік есеп».

Өндірістік 
тэжірибеден өту үшін 
келесі пэндерді білу
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Баланстану «Баланстану» пәнін оқудың 
мақсаты - баланстық 
гылымның мэнін ғылым 
ретінде білу. ХҚЕС бойынша 
шоғырландырьшған қаржьшық 
есептіліқті дайындау
эдістемесі келтірілғен.
Теңгерімділік саясатының 
міндеттеріңе сэйкес баланстық 
көрсеткіштерді ретгеу эдісі 
ретінде «шығармашылық» 
есептің ерекшеліктері
келтірілғен. Активтердің 
баптарын жэне Қазақстан 
Республикасында 
қолданылатын бухгалтерліқ 
балансты жэне халықаралық 
тэжірибені бағалаудың түрлі 
тэсілдері талданады._________

біліктіліқті маман
даярлау сатысындағы 
экономиқа
мамандықтарын оқытуға 
арналған жэне
шаруашылық 
операциялар циклінің 
терендетілген 
аудиториялық негізі, 
халықаралық іс-тэжірибе 
арқылы қамтылған.

Баланстану пэні
бухгалтерлік есеп пэнінің 
негізінде құрылған Бұл 
пэн кэсіпорын балансын 
қуру барысында оның 
есептіліқтерінің дұрыс 
жүруін қадағалайтын 
бірден -  бір пэн. 
Қэсіпорынның 
бухгалтерлік есебін
жүргізу барысында бүл 
пэн -  кіріспе баланс 
жасауды, сонымен қатар 
ағымдағы баланс жасауды 
жэне де кэсіпорын өз 
қызметін токтату
барысында жойылу
балансының негіздерін 
үйретеді.________________

қаржылық есептерш,
-Шешім қабылдаудың
лоғикалық тұрғыдан
негізделғен базасын құруды, 
мағлұматтарды алу,
бағалауды
-Заңның ақгалуьш жэне 
бухгалтерлік есептің
жүргізулерін жэне берудің 
дұрыстығын тексеру,
бақылау,
-Халықаралық 
аудиториялық стандарттың 
жүйесін білу_______________

Баланстану курсы экномика 
жэне қаржы мамандығы 
бойынша мамандарды
даярлау даярлау барысында 
бух.есептің негізінде
оқьшатын пэн. Бұл пэн 
кэсіпорынның бух.есептің 
кіріспе, ағымдағы жэне 
жайылу б/ң ңегізін үйрету.

Пэңдерді оқу үшін 
«Аудит»,
«Бухгалтерліқ есеп».

қажет:
«Инвестицияларды 
қаржьшандыру жэне 
несиелеу», 
«Қаржьшық 
менеджмент», «Төлем 
жүйесі», «Бюджеттік 
органдардағы 
қаржылық бақьшау 
жэне аудит»

өндірістік
тэжірибеден өту үшін 
келесі пэндерді білу 
қажет:
«Инвестицияларды 
қаржьшандыру жэне 
несиелеу», 
«Қаржылық 
менеджмент», «Төлем 
жүйесі», «Бюджеттік 
органдардағы 
қаржьшық бақылау 
жэне аудит»

Кэсіпорынның 
ішкі бақьшауын 
ұйымдастыру

«Кэсіпорынның ішкі
бақылауын ұйымдастыру» 
пэнін оқып үйрену мақсаты - 
қэсіпорынның ішкі бақылауын 
ғьшым ретінде
ұйымдастырудың мэні туралы

Кэсіпорынның ішкі
бақылауын ұйымдастыру 
пэні қэсіпорындағы
барлық шаруашьшық 
есептердің дұрыс
жүргізілуін Қазақстан

Сонымен қатар бұл пэн -  
бухгалтерлік есеп
қағидаттарымен бухғалтерлік 
есепті жүргізу эдістеріне 
сүйене отырып үйретеді.

Пэндерді оқу үшін 
«Аудит»,
«Бухғалтерлік есеп».

Өндірістік
тэжірибеден өту үшін 
келесі пэндерді білу 
қажет:
«Инвестицияларды 
қаржьшандыру жэне
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студенттердің білімі. Республикасының 
қаржылық есеп және 
бухгалтерліқ есеп беру 
туралы заңына сүйене 
отырып жүзеге асыруды 
үйретеді.

несиелеу», 
«Қаржылық 
менеджмент», «Төлем 
жүйесі», «Бюджетгік 
органдардағы 
қаржылық бақылау 
жэне аудит»

14 «Кэсіпорындагы 
қаржылық есептің 

тэжірибеліқ 
аспекгілері» 

пэнінен практиқум

Зерттеудің мақсаты 
студентгердің кэсіпорында 
есепке алудың пракгикалық 
есеп аспекгілерін терең 
меңгеруі. Халықаралық
стандарттарға сэйкес
қаржылық есептілікгі
қалыптастыру үшін ақпаратгы 
жинау, тіркеу жэне өңдеу 
дагдыларымен жоғары білікті 
мамандарды даярлау қажет

Кэсіпорындағы қаржылық 
есептің тэжірибеліқ
аспектілері курсы
«Қаржы» мамаидығы 
бойыиша қазіргі қездегі 
экономикалық білім
берудің профильдіқ
пэндеріне жатады. Оны 
оқыту, экономиқалық 
талдаудың эдіс-тэсілдерің 
жегіқ меңгергең,
кэсіпорын қьимегінің 
ңегізгі көрсетқіштерін 
есептеу мен бағалауды 
теория жүзінде ғана емес, 
тэжірибе жүзінде де 
білетін, шаруашылық 
механизмді жетілдіру 
бойынша резервтерді 
анықгап, іс-шаралар 
қүрастыра алатын жоғары 
білікті экономикалық 
кадрлардың 
қажеттіліғімен 
шартгалған.___________

Оқу барысында келесі 
міндеттер қойылады:
а) қаржылық есепгің
формаларына бағдар беру; 
э)ақпаратгы аналитикалық 
өндеудің негізгі тэсілдері мен 
эдістерін үйрету;
б) алынған есептердің
негізінде қөрсетқіштердің 
өзгерісіндегі тенденцияларды 
айқындау;
в) талдауды жүргізу, оның
нэтижелерің жалпьшау,
қорытыңды мең басқару 
шешімдеріңің эзірлемелеріңе 
қосымша жасау.
г) экономиқалық мэселелерді
эқономикалық талдау
эдістерін қолдана отырып 
шешу;

«Экономиқалық теория», 
«Эқономиқадағы 
математика», «Каржыға 
кіріспе», «Бухгалтерлік 
есеп», «Аудит»,
«Корпоративгік қаржы», 
«Баға қалыптастыру», 
«Каржьшық
менеджмент» пэндерін 
меңгеру қереқ.

Бұл қурс келесі
пэңдермен
байланысты:
«Шаруашьшық
субъектілердің
аудигі», «Каржылық
қызметгі талдау»,
«Инвестицияларды
қаржьшандыру жэне
несиелеу».

Бағалау ісі Кеңесгіқ қызметтер көрсете 
алатын, бизнесгі, мүлікті жэне 
т.б. кэсіби бағалауды жүзеғе 
асыратын бағалау қызметін 
білетін мамандарды
даярлаудың теориялық
иегіздерін оқыту.__________

Бағалы қағаздармен 
операциялар пэнінің 
қурсы эқономиқалық 
арнайы оқу
мекемелерінің барлық 
жоғары жэне орташа 
белімдерінің студештері

Пэнңен алынған білім қаржы 
мамандығы бойынша базалық 
жэне мамандығымен тығыз 
байланысты пэндерді
оқығанда қажет болады.

«Эқономикалық теория», 
«Эқономиқадағы 
математиқа», «Каржыға 
кіріспе», «Бухгалтерлік 
есеп», «Аудит»,
«Корпоративгік қаржы», 
«Баға қалыптастыру».

Бұл курс келесі
пэндермен
байланысты:
«Шаруашылық
субъектілердің
аудиті», «Каржьшық
қызметгі талдау».
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меи оқушыларын
дайындау үшін қажет. 
«Бағалау ісі» курсының 
пәні ретінде қазіргі 
бағалы қағаздар нарығын 
жэне делдалдар қызметін 
басқару саналады.

«Қаржьшық
менеджмент» пәндерін 
меңгеру керек.

«Инвестицияларды 
қаржьшандыру және 
несиелеу».

Мемлекетгің
салықгық

менеджменті

Мемлекетгік салықгық
менеджменттің теорегикалық 
және методикалық негіздерін 
қарастыру. Бұл пәннің мақсаты 
студенттерге салық салу 
теориясының негіздерін үйрету

Салықгар -  қоғамдағы 
экономикалық жэне 
саяси қатынастардың 
қажетті буыны.
Сондықган салықтық 
менеджмент пэнін
студентгерге оқытудың 
маңызы аса зор. 
мемлекет жэңе
корпоратив 
деңгейлеріндегі 
салықгық менеджмент 
қарастырылады.________

Осы пінді оқыту нэтижесінде 
студенттер салық салудың 
экономикалық мэні мен 
негізгі қағидаларын,
мемлекеттің салықтық
менеджментгің маңызды 
сатылары-салықгық 
жоспарлау мен болжамдауды 
уйренулері керек.

«Экономикалық теория», 
«Экономикадағы 
математика», «Қаржыға 
кіріспе», «Бухгалтерлік 
есеп», «Аудит»,
«Корпоративтік қаржы», 
«Баға қалыптастыру», 
«Қаржылық
менеджмент» пэндерін 
меңгеру керек.

Бүл курс келесі
пэндермен
байланысты:
«Шаруашьшық
субъектілердің
аудиті», «Қаржылық
қызметті талдау»,
«Инвестицияларды
қаржьшандыру жэне
несиелеу».

15 Сақгандыру «Сақгандыру» пэнін оқып- 
үйренудің негізгі мақсаты 
студенттерді сақгандыру 
қызметі туралы түтас білім 
жүйесінде қалыптастыру 
болып табылады: - сақтандыру 
операциялары мен мазмүнын 
сипаттайтын нақгы
түжырымдамалық 
терминологиялық аппаратгы 
зерттеу; теориялық жэне 
практикалық білімге
негізделген сақгандыру
жүйесін зерттеу.

«Сақтандыру» курсы 
сақгандыру нарығының 
теориялық білім
қалыптастыруш ы 
базалық пэн болып 
табьшады.

Ол сақтандырудың 
теориясының негізгі 
сүрақгарын, қазіргі 
қаржы - несиелік 
тетіктегі қызметтері мен 
ролдерін қамтиды. Бүл 
пэн маңьвды сақтаңдыру 
терминологиясының 
мазмүнын зертгеп,
сақгандыру
жіктемелерін, жэне 
сақгандыру қызметінің 
үйымдастыруды________

Пэнді оқу нэтижесінде 
студенттер өздігінен
шығармашылық ойлауды, 
сақгандырусүрақгары 
бойынша талқылау жасап 
шешім қабьшдау, сондай-ақ 
сақгандыру ісінің біздің 
мемлекетіміздегі деңгейін 
қазіргі заманғы нарықгық 
экономикаға сэйкес оқыту.

«Экономикалық
теория»,
«Экономикадағы
математика»,
«Қаржыға кіріспе»,
«Экономиканы 
мемлекеттік реттеу» 
пэндерін меңгеру
керек.

Бүл курс келесі 
пэндермен
байланысты: «Бағалы 
қағаздар нарығы», 
«Қаржылық қызметгі 
талдауы», 
«Корпоративгік 
қаржы»
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қарастырылады; 
сактандырудың жаңа 
турлеріңің маңызды 
шарттарың
карастырады,сактандыру 
залалымен сақгандыру 
төлемакысын әдістерін, 
сактандыру кызметінің 
каржылык негіздерін, 
сактандыру 
компаниясының 
каржылык турактылығын 
камтамасыз ету әдістерін 
карастырады.

Корпоративтік
сақтандыру

Берілген курс Қазакстан 
Республикасында және шет 
елдеріңде корпоративті
клиеитермең сактаңдыру
карым-катынасын 
уйымдастыру саласында іс- 
тэжірибелік багыт болып 
табылады, сонымен катар 
кәсіби білімді алуга мүмкіндік 
береді.

«Корпоративтік 
сактандыру» пәні -  
корпоративтік 
клиентгерге сактандыру 
серіктестіктері ұсынатын 
сактандыру дың негізгі 
түрлерін студенттерге 
үйретуді карастырады.

Бұл пэнді оку барысында 
студенттер сақтандыру
операцияларын өткізуде 
қажетті теориялық білімді 
алады, сонымен қатар 
кэсіпорын, мекеме жэне басқа 
да корпоративті
клиентгермен сақгандыру 
көмектерін көрсету
саласында жұмысқа деген 
дағды қалыптастырып, оны 
игере алады.

«Экономикалық
теория»,
«Экономикадагы
математика»,
«Қаржыға кіріспе», 
«Экономиканы 
мемлекеттік реттеу» 
пэндерін меңгеру 
керек.

Бұл курс келесі 
пэндермен
байланысты: «Бағалы 
қағаздар нарығы», 
«Қаржылық қызметті 
талдауы», 
«Қорпоративтік 
қаржы»

Сыртқы-
экономикалық
байланыстарды

сақгандыру

Зертгеудің негізгі мақ саты 
студенттердің халақаралык 
экономикалық қатынастарда 
туындайтын мемлекетгің
мүліктік мүддесін қорғау, 
шаруашьшық субъектілердің 
жэне азаматгарды сақтандыру 
жағдайларын терең меңгеру 
болып табылады.
Саяхаттанушыларды 
сақгандыру аймагындағы 
жұмысқа дагдьшанған сонымен 
қатар______ сыртқы______ жүк

Халықаралық 
қызметтестік отандық 
ж/е шегелдік
қатысушылардың 
мүддесін қоргаудың 
сыртқы экономикалық 
тэуекелдерді ж/е өзімен 
сақгандырудың жиынтық 
түрін көрсетгу, сыртқы 
экономикалық 
байланысты сақгандыру 
болып табьшады.
Сыртқы экономикалық

Пэнді окып-білу барысында 
студент сыртқы
экономикалық
сақгандырудың жүйесін, жеке 
сақтандырудың, мүліктік 
сақтандыру ж/е
жауапкершілікті сақтандыру 
эдісін ұйымдастыруды
түсініп білуі қажет.

«Экономикалық
теория»,
«Экономикадагы
математика»,
«Қаржыға кіріспе», 
«Экономиканы 
мемлекеттік ретгеу» 
пэндерін меңгеру 
керек.

Бұл курс келесі 
пэндермен
байланысты: «Бағалы 
кағаздар нарығьп), 
«Қаржьшық қызметті 
талдауы», 
«Корпоративтік 
қаржы»
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тасымалдауды сақтандыру 
(жүк ж/е көлік) валюталық 
тәуекелдерді сақгандыру, 
шетелдік инвестицияларды 
сақтандыру, көлік иесінің 
жауапкершілігін ж/е қарыз 
алушының өтелмеген несиесіне 
жауаптылығын сакгандыруда 
жогары білікті мамандарды 
даярлау_____________________

байланысты сақтандыру 
түріне жалпы
сақгандыру, жеке
сақгандыру, мүліктік
сақгандыру ж/е
жауапкершілікгі 
сақтандыру жатады.

16 Бағалы қағаздар 
нарығы

Пэннің мақсаты - бағалы 
қағаздар нарығының жүмыс 
істеуі және биржалық бизнесті 
ұйымдастыруда іргелі білім 
алу.

Бағалы қағаздар нарығы 
пәнінің курсы
экономикалық арнайы 
оқу меқемелерінің
барлық жоғары және 
орташа бөлімдерінің 
студентгері мен
оқушьшарын дайындау 
үшін қажет. Пәннен 
алынған білім қаржы 
мамандығы бойынша 
базалық және
мамандығымен тығыз 
байланысты пәндерді 
оқыганда қажет болады. 
«Бағалы қағаздар
нарығы» курсының пәні 
ретінде қазіргі бағалы 
қағаздар нарығын жэне 
делдалдар қызметін 
басқару саналады._______

Бағалы қагаздар нарығында 
жүзеге асырылатын негізгі 
жэне қосымша операциялар 
түрлерін білу;
- Багалы қағаздар
нарыгында қызмет ететін 
негізгі жэне туынды бағалы 
қағаздар түрлерін жэне 
олардың орындайтын
фунқцияларын білу;
- Бағалы қағаздар нарыгына
қатысушы түлғалардың 
жікгелуімең танысу,
олардың түрлерін жэне 
атқаратын қызметгеріне 
байланысты бөліну
тэртіптерін білу;

«Экономиқалық теория», 
«Экономикадағы 
математика», «Қаржыға 
кіріспе», «Экономиканы 
мемлекеттік реттеу», 
«Бага қалыптастыру» 
пэндерін меңгеру кереқ.

Бүл пэнді білу қелесі 
пэндерді оқу үшін 
қажет: «Шаруашьшық 
субъеқтілердің 
аудиті»,
«Инвестицияларды 
қаржьшандыру және 
несиелеу», 
«Мемлекеттік 
бюджет», «Салық 
жэне салық салу»

Ақша-несие
айналысы

Пэнді оқыту мақсаты -  
студенттерге ақша айналысын 
үйымдастыру аумағында білім 
беру, оның ішінде есеп 
айырысулар формаларын, 
несиелік қатынастардың
қызмет егуін үйрету.

Бүл курс негізшде 
мемлекеттің ақша жэне 
несие жүйесінің негізгі 
қызметтері, сонымен 
қатар келесідей
категориялардың 
эволюциясы: ақша,
несие, банқ қызмегі.

«Ақша-несие айналысы» 
пэнін оқу студенттерге: 
«ақша» жэне «несие» 
экономикалық 
категорияларының өзара 
байланысы мен
ерекшеліктерін анықтауға; 
ақша жэне несие

«Экономикалық теория», 
«Экономикадағы 
математика», «Қаржыға 
кіріспе», «Экономиканы 
мемлекегтік реттеу», 
«Бага қалыптастыру» 
пәндерін меңгеру қерек.

Бүл пэңді білу келесі 
пэндерді оқу үшін 
қажет: «Шаруашылық 
субъектілердің 
аудиті»,
«Инвестицияларды 
қаржьшандыру жэне 
несиелеу»,__________
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ақша несие жүиесшщ 
шектеулерге жагдайы 
сипатталады.

жүиелершің мәнш түсшуге; 
мемлекетгің акша-несиелік 
ретгеуінің мәнін түсінуге; 

елдің акша-несие жүйесіндегі 
банктердің ролі мен орнын 
түсінуге мүмкіндік береді.

«Мемлекеттік 
бюджет», «Салык 
және салык салу»

Ақша-несиелік
реттеу

Пәнді оқыту мақсаты -  
студенттерге экономиканы 
ақшалы несиелік ретгеуді 
жүзеге асыру механизмі 
аумағында білім беру жэне сол 
механизмді қүруды үйрету.

Бұл курс непзшде 
мемлекеттің ақша жэне 
несие жүйесінің негізгі 
қызметтері, сонымен 
қатар келесідей
категориялардың 
эволюциясы; ақша, 
несие, банк қызметі, 
ақша несие жүйесінің 
шектеулерге жағдайы 
сипатталады.

«Ақша-несиелі реттеу» 
пэнін оку студентгерге:

«ақша» жэне «несие» 
экономикалық 
категорияларының өзара 
байланысы мен
ерекшеліктерін анықгауға; 
ақша жэне несие 
жүйелерінің мэнін түсінуге; 
мемлекеттің ақша-несиелік 
реттеуінің мэнін түсінуге;

елдің ақша-несие 
жүйесіндегі банктердің ролі 
мен орнын түсінуге 
мүмкіндік береді.___________

«Экономикалық теория», 
«Экономикадағы 
математика», «Қаржыға 
кіріспе», «Экономиканы 
мемлекеттік ретгеу», 
«Баға қалыптастыру» 
пэндерін меңгеру керек.

Бұл пэнді білу келесі 
пэндерді оқу үшін 
қажег: «Шаруашылық 
субъектілердің 
аудиті»,
«Инвестицияларды 
қаржьшандыру жэне 
несиелер>, 
«Мемлекеттік 
бюджет», «Салық 
жэне салық салу»

17 Қаржьшық 
қызметгі талдау

Студенттерді кэсіпорын
қаржысын талдауды, оларды 
негізгі түсініктерге үйрету, 
қаржылық көрсегкіштердің 
талдау жүйесін жэне нэтижесін 
талқьшауды үйрегу.

Қаржьшық қызметп 
талдау курсы «Қаржы» 
мамандығы бойынша 
қазіргі кездегі
экономикалық білім 
берудің профильдік 
пэндеріне жатады. Оны 
оқыту, экономикалық 
талдаудың эдіс-
тэсілдерін жетік
меңгерген, кэсіпорын 
қызмегінің негізгі
көрсеткіштерін есептеу 
мен бағалауды теория 
жүзінде ғана емес, 
тэжірибе жүзінде де 
білетін, шаруашьшық 
механизмді жетілдіру

Бұл пэн бойынша теориялық 
білім алу студентгер үшін 
қаржьшық қызметгі талдау 
саласында тэжірибе алуды 
үйретеді.

«Қаржы қызмегін 
талдау» пэнін оқу, 
«экономика теориясьп), 
«макроэкономика», 
«микроэкономика», 
«бағалы қағаздар 
нарығы» туралы білу 
қажет.

Бұл пэнді білу келесі 
пэндерді оқу үшін 
қажет:
«Инвестицияларды 
қаржыландыру жэне 
несиелеу», «Қаржы 
менеджменті», 
«Мемлекеттік 
бюджет», «Бюджеттік 
ұйымдардағы 
қаржьшық бақылау 
жэне аудит», «Салық 
жэне салық салу»

39



СМЖМС 1.09- 2013
Сапа менеджмент жүйесі Н. 1.09-03

«Болашақ» академиясы Элективтік пәндер каталогы Күні 20.02.17 ж.
63 бетгің 40 беті

бойынша резервтерді
анықгап, іс-шаралар
кұрастыра алатын
жогары білікті
экономикалық 
кадрлардың 
қажеттілігімен 
шартталган.____________

Қаржылық талдау Бұл пэнді оқытудың мақсаты - 
студеңттердің қаржылық
талдаудың теориялық
негіздерін терең игеру.
Кәсіпорыңның қаржылық 
жағдайың талдаудың замаңауи 
әдістемесі бар кәсіптік
қызметтерді практикалық іске 
асырумен байланысты
проблемаларды шешуге
қабілетті терең экономикалық 
білімі бар және кең 
перспективасы бар жогары 
білікті мамаидарды дайындау.

Қаржылық талдау курсы 
«Қаржы» мамандығы 
бойынша қазіргі кездегі 
экономикалық білім 
берудің профильдік 
пәндеріие жатады. Оны 
оқыту, экономикалық 
талдаудың әдіс-
тәсілдерің жетік
меңгерген, кәсіпорын 
қызметінің негізгі
көрсеткіштерін есептеу 
мен бағалауды теория 
жүзінде ғана емес, 
тәжірибе жүзінде де 
білетін, шаруашылық 
механизмді жетілдіру 
бойынша резервтерді 
анықгап, іс-шаралар 
қүрастыра алатын
жоғары білікті
экономикалық 
кадрлардың 
қажеттілігімен 
шартгалған.____________

Оқу барысында келесі 
міндеттер қойылады:
а) қаржылық есептің
формаларына бағдар беру; 
ә)ақпаратты аналитикалық 
өңдеудің негізгі тәсілдері 
мен әдістерін үйрету;
б) алынған есептердің
негізінде көрсеткіштердің 
өзгерісіндегі
тенденцияларды айқындау;

в) талдауды жүргізу,
оның ңәтижелерің
жалпылау, қорытьшды мен 
басқару шешімдерінің 
әзірлемелеріңе қосымша 
жасау.

г) экоңомикалық 
мэселелерді экономикалық 
талдау эдістерін қолдана 
отырып шешу;

«Қаржьшық талдау» 
пэнін оқып үйрену 
үшін «экономикалық 
теория»,
«макроэкономика», 
«микроэкономика», 
«бағалы қағаздар 
нарығы» туралы білу 
қажет.

Бүл пэнді білу келесі 
пэндерді оқу үшін 
қажет:
«Инвестицияларды 
қаржьшандыру жэне 
несиелеу», «Қаржы 
менеджменті», 
«Мемлекеттік 
бюджет», «Бюджетгік 
үйымдардағы 
қаржылық бақьшау 
жэне аудит», «Салық 
жэне салық салу»

Банктердегі 
қаржылық талдау

Бұл курс банктердегі 
қаржылық талдаудың
теориялық жэне тэжірибелік 
білімді жетілдіру мақсатьшда 
оқытады. Сонымен қатар 
банктегі қаржьшық талдаудың

Банктегі қаржылық 
талдау курсы «Қаржы» 
мамандығы бойынша 
қазіргі кездегі
экономикалық білім 
берудің_____ профильдік

Қурсты аяқтау барысында 
студеиттер банк қызметінің 
қазіргі замаңғы эдістермен, 
ақпараттарды қабылдау жэне 
қаржылық нэтижелерді
шығарумен таныс болуы

«Қаржылық талдау» 
пэнін оқып үйрену 
үшің «экономикалық 
теория»,
«мақроэкономика»,
«миқроэкономика»,

Бұл пэнді білу келесі 
пэндерді оқу үшін 
қажет:
«Инвестицияларды 
қаржьшандыру жэне 
несиелеу», «Қаржы
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бакылау сұрақгарымен
есептерін оқып үйрету.

пәндеріне жатады. Оны 
оқыгу, экономикалық 
талдаудың әдіс-
тәсілдерін жетік
меңгерген, кәсіпорын 
қызметінің негізгі
көрсеткіштерін есептеу 
мен бағалауды теория 
жүзінде ғана емес, 
тәжірибе жүзінде де 
білетін, шаруашьшық 
механизмді жетілдіру 
бойынша резервтерді 
анықгап, іс-шаралар 
қүрастыра алатын
жоғары білікті
экономикалық 
кадрлардың 
қажеттіліғімен 
шартталған.____________

қажет. «бағалы қағаздар 
нарығы» туралы білу 
қажет.

менеджменп», 
«Мемлекеттік 
бюджет», «Бюджеттік 
ұйымдардағы 
қаржьшық бақылау 
жэне аудит», «Салық 
және салық салу»

18 Аудит Пәннің мақсаты - ұйымдар мен 
мекемелерде аудит жүрғізуде 
практикалық дағдыларды 
меңғеру. «Аудит» пәні 
аудиттеғі студентгердің
білімін тереңдетуге арналған. 
Курста талқьшанған
тақырыптар қазақстандық 
немесе халықаралық
нормалардың басымдықгарын 
айқындау үшін барлық 
нормативтік құжаттардың ішкі 
логикасы мен механизмін 
түсінуге мүмкіндік береді. 

Курстың мақсаты: аудиторлық 
сипатгағы дамудың кезендерін, 
қызметінің мақсаты мен 
ауқымын анықгау; аудитгің 
ңормативтіқ-құқықгық ретгеуін

«Аудит» пәні
студентгерге барлық 
нормативтік құжаттарда 
Қазақстан мен
халықаралық 
нормалардың 
басымдықгы
пайдалануың анықгауға 
көмектесуге арналған; , 
Қолайсыз пікірі ауытқу, 
ескертусіз стандартты 
аудиторлық есепті
білдіруге объективті, 
бақьшау құрылымдардың 
идеясын беруге және 
психикалық дизайнын 
түйісуі аудиторлық
рэсімдерді бағалау, 
аудиторлық_____________

Курстық бағдарламада 
қаралған мэселелердің 
барынша толық меңгерілуі 
студенттерге «Ақша,
банктер, несие» пэні 
бойынша қаржылық, 
«Аудит» пэнін оқып-үйрену 
барысында студент үлкен 
эдебиеттермен жұмыс істеу 
қабілетін көрсетуі керек. 
Аудит негіздерін зерттеу 
білімнің, дағды мен 
дағдыларды алуда жоғары 
білімнің ұлттық
стандарттарына сәйкес 
келеді.

«Аудит» пэнін оқып 
үйрену үшін
«экономикалық 
теория»,
«макроэкономика», 
«микроэкономика», 
«бағалы қағаздар 
нарығы» туралы білу 
қажет.

Бұл пэнді білу келесі 
пэндерді оқу үшін 
қажет:
«Инвестицияларды 
қаржьшандыру жэне 
несиелеу», «Қаржы 
менеджменті», 
«Мемлекеттік 
бюджет», «Бюджеттік 
ұйымдардағы 
қаржьшық бақылау 
жэне аудит», «Салық 
жэне салық салу»
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және ішкі бақылау 
қурылымының ерекшеліктерін 
зерттеу; аудит жургізу 
үдерісімен танысу, аудитгің 
мақсаты мен тәртібі.

багдарламалар эзірлеуді, 
олардың ғылыми
көзқарасты дамыту
күиінең кейін негізгі 
аудиторлық есептің үлгі 
нысаның ауытқулар жәңе 
аудитордың міндеттері 
қорытынды.____________

Тәуекелдерді
басқару

Бүл курсты зерттеу тәуекелдің 
теориялық аспектілерін,
олардың нарықгық
экономикадагы қоғамда
көрініс сипатын, олардың 
бағалау нэтижелеріне
негізделген басқару
сипаттамаларын, фирманың 
жүмыс істеу элеуеті мен 
қоршыдн ортасына
негізделген техникалық жэне 
эқономикалық талдауды
қарастырады.________________

«Тэуекелдерді басқару» 
пэні -  қоғамдағы 
қаржылық тэуекелерді 
басқару жүйесін, оньщ 
даму заңдьшыктары мен 
негізгі бағыттарын, 
басқару шешімдердің 
эдіс-тэсілдерің 
талдайтын жэне
түсіндіретін гылым.

Осы алынган білім бойынша 
олар түрлі салалардағы 
мысалға банктердегі
тэуекелдерді басқарудың 
ұгымды тэсілдерін қолдана 
алады.

«Тэуекелдерді басқару» 
пэнін оқып үйрену 
үшін «экономикалық 
теория»,
«макроэкономика», 
«микроэкономика», 
«бағалы қағаздар 
нарығы» туралы білу 
қажет.

Бұл пэнді білу келесі 
пэндерді оқу үшін 
қажет:
«Инвестицияларды 
қаржьшандыру жэне 
несиелеу», «Қаржы 
менеджменті», 
«Мемлекеттік 
бюджет», «Бюджеттік 
ұйымдардағы 
қаржьшық бақылау 
жэне аудит», «Салық 
жэне салық салу»

Тэуекелді бағалау Бұл курсты зерттеу тэуекелдің 
теориялық аспектілерін,
олардың нарықгық
экономикадағы қоғамда көрініс 
сипатьш, олардың бағалау 
нэтижелеріне неғізделғен 
басқару сипаттамаларын,
фирманың жұмыс істеу элеуегі 
мен қоршаған ортасына 
негізделғен техникалық жэне 
экономикалық талдауды
қарастырады.

«Тэуекелдерді 
бағалау» пэні -  
қоғамдағы болып
жатқан элеуметтік жэне 
экономикалық 
құбылыстар мен
процестерғе қаржьшық 
тэуекелерді басқару 
жүйесін, оның даму 
заңдылықтары мен
негізғі бағыттарын, 
басқару шешімдердің 
эдіс-тэсілдерін 
талдайтын жэне
түсіндіретін ғьшым._____

Осы алынған білім бойынша 
олар түрлі салалардағы 
мысалға банктердеғі
тәуекелдерді басқарудың 
ұтымды тэсілдерін қолдана 
алады.

«Тэуекелдерді бағалау» 
пэнін оқып үйрену 
үшін «экономикалық 
теория»,
«макроэкономика», 
«микроэкономика», 
«бағалы қағаздар 
нарығы» туралы білу 
қажет.

Бұл пэнді білу келесі 
пэндерді оқу үшін 
қажет:
«Инвестицияларды 
қаржыландыру жэне 
несиелеу», «Қаржы 
менеджменті», 
«Мемлекеттік 
бюджет», «Бюджетгік 
ұйымдардағы 
қаржьшық бақылау 
жэне аудит», «Салық 
жэне салық салу»

19 Қаржы нарықгары 
жэне делдалдары

Пэнңің мақсаты - қаржы 
нарығьшың жұмыс істеу 
ңеғіздерін меңғеру жэне

Қаржы нарығы мен 
делдалдары нарықгық 
эқономиканың

Курстың аяқталуьша дейін 
студенттер қаржы нарығының 
барлық_______сеғментгерінің

«Қаржы нарықтары 
мен делдалдары» пэнін 
оқып үйрену үшін

Бұл пэнді білу келесі 
пэндерді оқу үшін 
қажет:
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қазірп қаржы нарығындагы 
операцияларды жүзеге
асыруда практиқалық
дағдыларды меңгеру.

ажыратылмайтын бөлігі 
болып табылады. Олар 
экономиканың ең тиімді 
салаларыиа 
инвесторлардың 
қүралдарың тартудың 
альтернативті әдістеріне 
қызмег етеді,
инвестициялық үрдіске 
қызмет етуді жүзеге 
асырады және өндірістік 
аймаққа жалпы
қаржылық активтерді 
енгізуге эрекет етеді.

Оқытылатын пән 
қаржы нарықтарының 
функциялаңуы бойынша 
студентке айқындалған 
білімді алуға, олардың 
дамуьшың өзара
байлаңысың жэңе өзара 
шарттаңдырылуын 
анықгауға жэне
делдалдардың ролі мен 
функцияларын 
анықгауға мүмкіндік 
береді._________________

негіздерімен таныс болуы 
керек, қаржы нарықгарының 
фуңқциялану механизмін 
түсінулері жэне қаржы 
нарығының эр сегменггеріңің 
функциялаңу ерекшеліктерің 
түсіңе білулері, қаржы 
нарығын ретгеудің
нормативті-қүқықгық 
базасына бейімделулері керек 
жэне қаржы нарығының эр 
сегментіңің қызметін,
ақпаратты талдау дағдыларын 
меңгерулері, қаржылық 
шешімдерді қабылдай
білулері қажет.

«Экоңомиқалық 
теория», «Ақша. Несие. 
Баиктер», «Қаржыға
кіріспе», «Банк ісі», 
«Макроэкономика» 
курсы бойынша
білімдер қажет.

«Кэсіпорындағы 
қаржылық есептің 
практикалық 
аспектілері», «Бағалы 
қағаздар иарығы», 
«Қаржылық қызметті 
талдау».

Мемлекетгің 
қаржылық саясаты

Мемлекеттің макро жэне микро 
деңгейіңдегі қаржы мэселесінің 
өзектілігін қарастыру жэне 
оқыту.

Қаржылардың макро- 
жэне микро деңгейдегі 
маңызды мэселелері 
қарастырылады.
Сонымен қатар
қаржыларға құндық 
категория регінде
сипаттама беріледі, 
қаржылық саясатқа, 
қаржыларды басқаруға, 
заманауи жағдайлардағы 
қаржылық бақылауға

Мемлеқеттің қаржылық 
саясаты:
-мемлеқеттік бюджет 
-салық жэне салық салу; 
-макроэкономика; 
-корпоративтік қаржы 
Салаларында 
қарастырылады.

«Қаржы нарықтары 
мен делдалдары» пэнін 
оқып үйрену үшін 
«Экономикалық 
теория», «Ақша. Несие. 
Банктер», «Кдржыға 
кіріспе», «Банк ісі», 
«Макроэкономика» 
курсы бойынша
білімдер қажет.

Бұл пэнді білу келесі 
пэндерді оқу үшін 
қажет: «Мемлекеттік 
бюджет», «Төлем 
жүйесі», «Салық жэне 
салық салу»
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көңіл бөлінеді.
Шаруашылық 
субъектілердің 

қаржылық саясаты

Мемлекеттің макро жэне Шаруашьшық
микро деңгейіндегі қаржы субъектілерінің
мэселесінің өзектшіпн қаржылық ресурстары
қарастыру жэне оқыту. ПІН1НІҢ непзгі

кұрылымы. ІСдржы
құқығының
нормамаларын жэне
олардың эрекет ету
механизмін білу.
экономистер үшін
маңызды
табылады.

больш

Осы пәнді оқу барысында 
студент оқу құралдарымен 
қатар, нормативті-құқықтық 
актілерді, монографиялық 
эдебиетгерді қолдану керек. 

Мемлекеттің қаржылық 
қызметін реттеп отыратын ҚР 
заңнамалық базасы үнемі 
даму үстінде болатынын 
ескеру қажет. Сондықган, 
эрекет ететін заңнамаларға 
енгізілетін өзгерістер мен 
толықгыруларды студент 
білуі тиіс.__________________

«Қаржы нарықгары 
мен делдалдары» пэнін 
оқып үйрену үшін 
«Экономикалық 
теория», «Ақша. Несие. 
Банктер», «Қаржыға 
кіріспе», «Банк ісі», 
«Макроэкономика» 
курсы бойынша
білімдер қажет.

Бұл пэнді білу келесі 
пэндерді оқу үшін 
қажет: «Мемлекеттік 
бюджет», «Төлем 
жүйесі», «Салық жэне 
салық салу»

20 Баға
қалыптастыру

«Баға қалыптастыру» пэнін 
оқыту мақсаты. -  студенттерде 
бағалық шешімдердің мүмкін 
нұсқауларын ашу,
бағақалыптастырудың 
эдістемелік негіздерін ашу, 
фирманың баға саясаты мен 
бағақалыптастыру факторлары 
мен принциптері, бағалардың 
құрылымы мен деңгейлерін 
құрастырудың теориясы мен 
тэжірибесін қамтамасыз ету 
жэне қалыптастыру

Баға қалыптастырудың 
эртүрлі эдістері мен 
стратеғияларын қамту -  
бұл экономистің,
менеджердің 
коммерциялық 
қызметінің жетістіғінің 
кепілі жэне басқа 
экономика мамандықгар 
кадрларының нарықгық 
баға қалыптастыру білімі 
мен қарулану.
Кэсіпорынның 
маркетингтік бағдары ең 
алдымен бэсекелестер 
саясаты мен тұтыну 
сұранысынын есебін 
болжайды.

Баға мазмұны мен оның 
қызметтерін, бағаның неғізғі 
құрылымдық элементтері 
мен олардың баға деңғейіне 
эсер етуін түсіну;

Фирманың мүмкіндіктері мен 
қызметтеріне неғізделе
отырып балама стратегияны 
таңдау, бағақалыптастыру 
мақсатгарын анықгау,
фирманың баға саясатының 
ереқшеліктерін игеру; 
Нарықгық жағдайларды 
ескере отырып, шығындар 
неғізінде бағақалыптастыру 
эдістерін игеру;
Қазақстан Республикасының 
баға саясаты,
бағақалыптастыру үрдісіне 
мемлекеттік ықпалының 
эдістері мен тісілдерін иғеру;

Бұл курсты оқу үшін 
«Экономикалық 
теория», «Маркетинг», 
«Экономиканы 
мемлекеттік реттеу», 
«Бағалы қағаздар 
нарығы», «Статистика»

Пэн «Банк ісі», 
«Мемлекеттік 
бюджет», «Салық 
жэне салық салу», 
«Салықгық есеш>, 
«Шаруашьшық 
субъектілердің 
аудиті» пэндерін оқу 
үшін негіз болып 
табылады.

Өндірістегі баға 
қалыптастыру

Осы пэннің оқытылуының 
негізгі мақсаты қаржылық- 
несиелік қатынастарды жэне

Бұл пэнді оқыту негізінді 
студент білу керек:

-бағаның непзп

Осы пэнді оқып аяқгаған 
студент Қазақстан
Республикасындағы жэне шет

Бұл курсты оқу үшін 
«Экономикалық 
теория», «Маркегинғ»,

Пэн «Банк ісі», 
«Мемлекеттік 
бюджет», «Салық
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олардың даму заңдылыктарын 
статистикалық көрсеткіштерді 
жииау және өндеудің қазіргі 
кездегі статистикалық әдістерін 
қолдана отырып зерттеуді 
студенттерге үйрету.

құраушы элементтерш;

- бага фунқциясын;

-баға саясатын;

-өндірістегі баға
қалыптастырудың
әдістерін;

елдершдеп қаржы-несие 
жүйесінің қызмет етуіне 
бағдарлануға мүмкіндік 
беретін білім алады, 
мемлекеттік бюджетгің, банк 
қызметінің, ақша
айналысының,
сақгандырудың және т.б. 
жагдайын статистиқа
түрғысынан талдай алатын 
болады.

«Экономиканы 
мемлекеттіқ реттеу», 
«Бағалы қагаздар 
нарығы», «Статистика»

жэне салық салу», 
«Салықтық есеп», 
«Шаруашьшық 
субъеқтілердің 
аудиті» пәндерін оқу 
үшін негіз болып 
табылады.

Қызмет қөрсету 
сферасындағы 

бага қалыптастыру

Тұжырымдамалы негіздермен, 
қағидаттармен баға
қалыптастырудың қызмет 
қөрсету саласының
функцияларымен танысу. 
Қазіргі заманғы деңгейдегі баға 
қалыптастыру саласындағы 
қызмет ққрсету әдісін қолдану.

Қызмет көрсету
ерекшелігі баға
қалыптасудың және
олардың анықгалу
әдісінің
айырмашылығымен қоса, 
қәсіпорынның баға 
саясаты мен
стратегиясын 
шарттайды. Қөрсетілген 
қызметқе сүраныс
әрдайым даралық
сипатта, өндірілуіне 
үштаса отырып,
жергіліқті сипатта
болады және тәжірибе 
жүзінде
алмастырылмайды.

Қазақстан
Республиқасындағы 
көліктіқ қызметтер 
нарығы автоқөлік
кэсіпорындары, 
эуекомпаниялардың 
акционерлерінде 
айқындалатын 
өнерқэсіптіқ жэне
қөліктік

Қызмет көрсету саласындағы 
баға қалыптастыру пәнін 
оқыған студенттерге бағаның 
негізгі қүрылымын, оның 
қызметін және баға 
қалыптастырудың негізгі 
эдістемесін үйретеді.

Бұл қурсты оқу үшін 
«Экономикалық 
теория», «Маркетинг», 
«Экономиканы 
мемлекетгік реттеу», 
«Бағалы қағаздар
нарығы», «Статистика»

Пэн «Банк ісі», 
«Мемлекеттік 
бюджет», «Салық 
жэне салық салу», 
«Салықгық есеп», 
«Шаруашылық 
субъеқтілердің 
аудиті» пэндерін оқу 
үшін негіз болып 
табылады.
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кәсшорындардың
коммерциялық
қызметтерінің
ырыктандырылуын
аныісгайды.

21 Салык және салық 
салу

«Салық және салық салу» 
пәнін оқып үйрену мақсаты 
студенттер арасында салыктар 
мен салық салу туралы толық 
білім жүйесін қүру болып 
табылады; - салыктардың 
сипаты мен мазмүнын 
сипаттайтын
түжырымдамалық және
терминологиялық аппаратты 
зерттеу; салықгың накты 
түрлерін және бюджетке 
төленетін басқа да міндетті 
төлемдерді практиқалық
есептеулер дағдысын игеру, 
шаруашылық жүргізуші
субъектінің жэне мемлекеттің 
қаржылық ңәтижелеріңе салық 
эсерінің эртүрлі қүралдарың 
зерттеу, сондай-ақ
мемлеқеттің салық
заңнамасьш зерделеу.________

Пэннің мазмүңы - жүмыс 
ісгеудің теориялық 
аспектілері, салықты 
дамыту жэие оларды 
жинактау қағидатгары, 
қэсіпкерліқ субъектілері, 
жеке кэсіпкерлер жэне 
жеке түлғалар бюджетке 
салыкты есептеу жэне 
төлеу үшін
пайдаланатын қазіргі 
заманғы
технолоғиялармен. 
мемлекетте салықгарды 
есептеу мен төлеудің 
егжей-тегжейлі 
сипаттамасы.

Пэндерді оқып-үйрену 
нэтижесінде студенттер 
салықгар теориясында 
белгілі бір қажеггі 
теориялық білімге ие болуы 
керек;

студенттерге Қазақстанның 
салық жүйесіндегі негізгі 
салық топтарының жүмыс 
істеу ерекшеліқтеріңе,
оларды есептеу және төлеу 
механизміне қатысты
мэселелердің кең спектрін 
меңгеру,
студентгерге бюджетке 
төленетін басқа да міндетті 
төлемдерді есептеудің
практиқалық дағдыларын 
қалыптастыру.

Бүл курсты оқу үшін 
«Экономикалық 
теория», «Қаржыға 
кіріспе»,
«Экономиканы 
мемлекеттік реттеу», 
«Статистика», «Баға 
қалыптастыру».

Пэн «Банк 1С1» ,  

«Мемлеқеттік 
бюджет», «Салық
және салық салу», 
«Салықгық есеп», 
«Шаруашылық 
субъектілердің 
аудиті» пэңдерін оқу 
үшін негіз болып 
табылады.

Кіші жэне орта 
бизнеске салық 

салу

Пэннің мақсаты;
- салық салу теориясьш жэие 
шағын жэне орта бизнестің 
салық салу жүйесін қүрудың 
теориялық аспектілеріи
зерттеу, атап айтқанда, 
экономикалық мазмүнды ашу, 
салық салудың функциялары 
мен принциптері, Қазақстан 
Республиқасында шағын жэне 
орта бизнеске салық салудың 
қалыптасуы мен дамуьшың

«Кіші жэне орта 
бизнеске салық салу» оқу 
пэнінің мэні - бүл ҚР- 
дағы қіші жэне орта 
бизнес сеқторының 
субъектілері мен
олардың қызметтерінің 
жағдайын (яғни
кэсіпкерліктің 
объектісін) зерттеу, 
сондай-ақ осы сектор 
субъектілеріне салық

Бітіру жүмысының
міндеттері;
Кіші жэне орта бизнестің 
экономикалық жүйені
дамытудағы ролін қарастыру; 
Кіші жэне орта бизнес 
субъеқтілеріне салық салу 
механизмін білу.

Бүл қурсты оқу үшін 
«Экономикалық 
теория», «Қаржыға 
кіріспе»,
«Экономиканы 
мемлекеттік реттеу», 
«Статистика», «Баға 
қалыптастыру».

Пэн «Банк ісі», 
«Мемлекеттік 
бюджет», «Салық 
жэне салық салу», 
«Салықгық есеп», 
«Шаруашылық 
субъектілердің 
аудиті» пэндерін оқу 
үшін негіз болып 
табылады.
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тарихи кезеңдері, елдеп 
салық реформаларының 
ңегізгі т^ырымдамалары 
және Т.6.;
- шағын жэне орта бизнестен
салыктың нақты түрлерін 
практикалық есептеу
дағдысын игеру, салықгық 
эсердің эр түрлі құралдарын 
зерттеу, салық заңнамасын 
зерделеу;
- Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасында «суға 
батыру».

салу
қарастыру.

механизмін

Жеқе
түлағалардың 
салық салуы

Пэннің мақсаты.
- салық салу теориясын жэне
шағын жэне орта бизнестің 
салық салу жүйесін қүрудың 
теориялық аспектілерін
зерттеу, атап айтқанда, 
экономикалық мазмүнды ашу, 
салық салудың функциялары 
мен принциптері, Қазақстан 
Республикасында шағын жэне 
орта бизнеске салық салудың 
қалыптасуы мен дамуының 
тарихи кезендері, елдегі 
салық реформаларының 
негізгі түжырымдамалары 
жэне Т .6 .;

- шағын жэне орта бизнестен
салықгың нақгы түрлерін 
прақтиқалық есептеу
дағдысын игеру, салықгық 
эсердің эр түрлі қүралдарын 
зерттеу, салық заңнамасын 
зерделеу;
- Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасында «суға

«Жеке түлагалардың 
салық салуы» пэні жеке 
түлғалар төлейтін жеке 
табыс салығын, мүлік 
салығын, көлік
қүралдары салығын, жер 
салығын жэне жеке 
түлғалар төлеуге тиісгі 

міндетті

«Жеке түлағалардың салық 
салуы» пэнін оқу 
нэтижесінде студенттер 
жеке түлғалармен төленетін 
салықгарды жэне басқа да 
міндетті төлемдерді есептеу 
жэне төлеу тэртіптерін 
білулері тиіс.

Бүл қурсты оқу үшін 
«Экономикалық 
теория», «Қаржыға 
кіріспе»,
«Эқономиканы 
мемлеқетгіқ реттеу», 
«Статистика», «Баға 
қалыптастыру».

басқа да
төлемдерді
көздейді.

оқытуды

Пэн «Банк ісі», 
«Мемлекеттік 
бюджет», «Салық 
жэне салық салу», 
«Салықгық есеп», 
«Шаруашьшық 
субьектілердің 
аудиті» пэндерін оқу 
үшін негіз болып 
табылады.
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батыру».
22 Банк ісі Студентгерге банктің банктік 

қызметі туралы қаржылық 
институг ретінде толық білім 
беру жүйесін қалыптастыру. 
Банк операцияпарының мәшн 
және мазмұнын сипаттайтын 
тұжырымдамалық- 
терминологиялық аппаратты 
ұсыну. Барлық
тұжырымдамалардың өзара 
байланысын, олардың ішкі 
логикасың және ақша 
агындарын банк жүйесі 
арқьшы анықгау.

«Банк ісі» курсы ақша, 
несие жэне банктер 
туралы теориялық білім 
қалыптастырушы 
базалық пэн болып 
табьшады.

Бұл пэн -  банк 
тұрпаттарын, ҚР-ның 
банк кұру тэртібін, банк 
пассивтері мен
активтерін, меншікті 
капиталын, несиелеу 
механизмін жэне оньщ 
негізгі элементгерін, 
клиент несие
қабілетгілігінің түсінігін, 
қарыз алушы несие 
қабілеттілігін талдау 
эдістерін, рейтингтік 
жэне статистикалық 
модельдерін, банктің 
төлеу қабілеттілігі жэне 
«банктің өтімділігі» 
туралы экономикалық 
түсінігін, банк
өтімділігін жүргізу 
теориясын, төлеу
қабілеттілігімен 
өтімділік жэне олардың 
есептеу методикасын 
қарастырады.

Пэнді зертгеу нэтижесінде 
студен келесілерді игеруі 
қажет;- Қазақстан
Республикасының ¥лттық 
банкінің қаржылық ңарығын 
жэне қаржылық
кэсіпорьшдардың қызмет 
етуін реттеу жэне бақылау. 
Қазақстан Республикасы 
Агенттігінің ңегізгі
нормативтік құжаттарын 
білу;- банк
операцияларының түрлерін 
білу;- банк жұмысының 
негізгі ұстанымдарын білу;- 
банк ісін ұйымдастыру. 
Пэннің оқьггу міндеті: -
студентгердің дэстүрлі жэне 
дэстүрлі емес
операциалардың 
оқытылуы;- банк
жүйесіндегі барлық
деңгейлердің байланыс 
жасау қызметін оқуы;- 
банктің каржылық
жағдайын бағалап білу.

«Экономикалық 
теория», «Қаржыға 
кіріспе», «Экономиканы 
мемлекеттік реттеу», 
«Бағалы қағаздар
нарығы», «Ақша. Несие. 
Банктер»

«Инвестицияларды 
қаржьшандыру жэне 
несиелеу», «Төлем 
жүйесі», 
«Шаруашьшық 
субъектілердің 
аудиті», «Қаржылық 
менеджмент»

Банктік
тэуекелдер

1) заманауи теориялық және 
практикалық тәсілдер туралы 
білім жүйесін қалыптастыру 

банк тэуекелдерін бағалау жэне 
басқару;
2) тэуеқелдерді талдау жэне 
тэуекелдерді азайту эдістерін

«Банк тэуекелі» пэні - 
«Қаржы» мамандығының 
студеңттеріңе арналған 
мамандық. Банктік
тэуекелдер туралы 
білімді қалыптастырады 
жэне банктің

Пэңді зерттеу ңәтижесіңде 
студен келесілерді иғеруі 
қажет: банк операцияларын 
жүзеге асыру кезіндегі 
тэуекел түрлерін білу;
- банк жұмысының негізгі 
ұстанымдарын білу; - банк

«Экономикалық 
теория», «Қаржыға 
кіріспе», «Экономиканы 
мемлекеттік реттеу», 
«Бағалы қағаздар
нарығы», «Ақша. Несие. 
Банктер»______________

«Инвестицияларды 
қаржьшандыру жэне 
несиелеу», «Төлем 
жүйесі», 
«Шаруашьшық 
субъектілердің 
аудиті», «Қаржьшық
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қолдану дағдыларын игеру. ұиымдастырушылық 
негіздері, олардың
маңыздылығы мен
экономиқада қолдану 
тетігін терең түсінуге 
мүмкіндік береді.

жүйесіндегі барлық
деңгейлердің 
байланыстарын білу; 
банктің өтімділігіне
байланысты туындайтын
тэуекелдеді сараптай білуі
қажет. ___ _____________

менеджмент»

Банкгік маркетинг Теориялық және практикалық 
білімдерін беріңіз 

банктіқ маркетинг, жаһандық 
банкте пайдаланылады 
практика, сондай-ақ ресейлік 
коммерциялық банктердің 
қызмегі; рөлін көрсетіңіз 
қазіргі банктік тәжірибеде 
банкгік маркетинг; түсіну 
банкгік банкинг қалыптасады 
және қалыптасады, олардың 
механизмі қандай 
банктік саясатты дамытуда 
қалай жүмыс істейді және 
қалай
практиқалық қызмет.

«Банктік тәуекел»
пәнінің зерттеуінен 
нәтижесінде келесілер 
қарастырылады:
Банкгіқ маркетингтің 
теориялық негізін; 
-банкгік өнімдерді
талдаудың тәжірибелік 
құралдарын;
-жаңа қағидаларын, 
эдістерін жэне
тэсілдерін.
-банктік маркетингтегі 
тэуекелмен байланысты 
жобаларды дайындау 
жэне оның қабылдау 
дэрежесін бағалау керек; 
-банктің кез-келген 
өнімдерін нарыққа ұсыну 
дэрежесін багалау.______

Пэнді зертгеу нэтижесінде 
студен келесілерді игеруі 
қажет: несие ресурстарының 
ңарығын зерделеуге,
қлиенттің қаржылық
жагдайын талдауға, жэне 
осы базада банқке салым 
ақшаны тартудың
мүмкіндікгерін, өзгерістерді 
болжауға, сондай-ақ, жаңа 
қлиенттердң тартуға,
банктің қызмет көрсету 
салаларын ұлғайтуға

«Эқономикалық 
теория», «Қаржыга 
кіріспе», «Экономиканы 
мемлекеттік реттеу», 
«Бағалы қағаздар
нарығы», «Ақша. Несие. 
Банкгер»

«Инвестицияларды 
қаржьшандыру және 
несиелеу», «Төлем 
жүйесі», 
«Шаруашьшық 
субъектілердің 
аудигі», «Қаржылық 
менеджмент»

23 Инвестицияларды 
қаржыландыру 
жэне несиелеу

Инвестициялық процесгі
ұйымдастыру жэне енгізу, 
оның қаржьшық жэне несиелік 
қызметтері саласындағы
білімді алу

«Инвестицияларды 
қаржыландыру жэне 
несиелеу» курсы
қаржылық -  банкгік 
жүйе үшін жоғары 
мамандандырылған 
мамандарды дайындауда 
оқу пэндерінің ішінде 
маңызды орын алады. 
Берілген қурс
эқономиқалық профиль 
студентгерінің алган

Оқу барысында келесі 
міндеттер қойьшады:

инвестицигшық қызмет 
етуі мен теориялық 
аспектісін, сонымен қатар 
қазіргі инвестициялық
саясаттың негізгі бағыттары 
мен қаржыландыруды
ұйымдастырудың формалары 
мен принциптерін оқып 
үйренеді;

өз бетінше эқономикалық

Бұл курсты оқу үшін 
студенттерге 
«Экономикалық 
теория», «Қаржыға
кіріспе»,
«Экономиканы 
мемлекеттік реттеу», 
«Микроэкономика», 
«Макроэкономика» 
курстарын оқудан 
алган білімдері қажет

«Инвестицияларды 
қаржьшандыру жэне 
несиелеу», «Төлем 
жүйесі», 
«Шаруашьшық 
субъектілердің 
аудиті», «Қаржылық 
менеджмент»
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білімдерін мейлінше 
дамытатын,
нақтылайтын және 
тереңдететін базалық 
теориялық пән болып 
табылады. 
«Инвестицияны 
қаржыландыру және 
несиелеу» қурсында 
инвестиция түсінігі, 
оның типтері,
нысандары,
инвестициялық қызмет, 
заңдылықгары, сол 
сияқты инвестициялық 
жобалар, инвестицияны 
қаржыландыру көздері, 
жобалардың 
микроэкоңомикалық 
фундамеиталды талдау, 
нақты және портфелді 
инвестициялау 
қарастырылады.

«Инвестицияларды 
қаржьшандыру және 
несиелеу» курсын оқу 
процесіне еңгізу
экоңомиқалық 
мамандарды дайындауды 
жақсартудың негізгі 
қадамы болып табылады.

шешім қабылдау жэне талдау 
дағдысын, инвестициялық 
саласында практиқалық 
дагдыларды меңгереді; 
инвестиция түсінігінің, оңың 

ңегізгі түрлерің, несиелеңдіру 
негіздерінің, нысандары 
инвестициялық қызмет, 
заңдьшықгары, сол сияқты 
иивестициялық жобалар, 
-иивестицияны 
қаржьшандыру көздері,
жобалардың 
микроэкономикалық 
фундаменталды талдау, 
нақгы және портфелді 
инвестициялау .негізгідерінің 
теориялық аспектілерің
меңгереді;
-теорияда алғаи білімдерін 
практикамен ұштастыра 
білуді, инвестициялық
қызметін жетілдіруге
мүмкіндік беретін шараларды 
өңдеуді уйретеді; 
-«Иңвестицияларды 
қаржьшандыру және
несиелеу» пәнінің
экономикалық
категорияларын, қазіргі
заманғы инвестициялық 
саясатын, инвестициялық 
операциялардың жүзеге 
асырырлуьшың ңегізгі
ережелерің түсініп біледі.

Экономикадығы
қаржы

инвестициялар

Пәннің мақсаты болып 
студеңттерді ңегізгі курс 
бөлімдерімең таңыстыру жэне 
инвестиция саласындағы

«Инвестиция» біздің 
экономикамызда жаңа 
термиң.
Орталықгаңдырылғаң

Оқу барысында келесі 
міндеттер қойьшады:
-пэннің экоңомикалық
категориялары.

Бүл қурсты оқу үшін 
студенттерге 
«Эқономикалық 
теория»,______________

Бұл қурс «Қаржы 
менеджменті», 
«Мемлеқеттік 
бюджет», «Тәлем
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ғылыми - практикалык білімді 
беру.

«Экономикадығы қаржы 
инвестициялар» курстың 
мақсаты -  мамандар үшін 
инвестициялық процесті 
жүзеғе асру және 
үйымдастыру;
- қаржылық-несиелік қызмет 
көрсету аясындағы кәсіби 
білімді беру;
- ақша жэне несие жүйесінің
әреқет ету неғізіңің, 
халықаралық несиелік есеп 
айырысу мен валюталық 
қатынастардың, сондай-ақ 
бағалы қағаздар нарығының 
ерекшеліктерінің теориялық 
аспектілері бойынша
жиынтық білімді қешенді 
түрде көрсетуге бағытталған.

жоспарлы жүиеде тек 
қана «капитал
жұмсалымы» атты
түсінікті қолданды. 
Біздің мемлекетіміздің 
нарықтық экономикаға 
көшу жағдайында бұл 
термин экономиканың 
ажырамас бөліғі болып 
табьшады. Себебі,
инвестиция 
экономикалық 
тетіқтердің дұрыс
қызмет атқару үшін 
қажет. Мемлекеттің 
экономикасының 
дамуына инвестицияның 
маңыздылығын ескере 
отырып, жоғарғы оқу 
меқемелерінде, әсіресе 
эқономикалық 
мамандарды 
дайындайтың 
мекемелерде стаңдартқа 
сэйкес.

инвестициялық жобаларды 
жүзеғе асыру неғіздері, 
есептік-несиеліқ жэне
инвестициялық талдау
негіздері туралы, сонымен 
қатар инвестициялық
жобаларды құру неғіздері, 
қоммерциялық банктердің 
инвестициялық қызметтері 
жэне инвестициялық
ңарықгың қызмет ету 
негіздері жэне т.б. туралы 
түсінік алады;

өзіндік экономикалық 
ойлауды, талдау нэтижелерін 
қорытындылауды, тиімді 
шешім қабылдау бойынша 
шараларды өңдеуді үйреніп, 
практикалық дағдыда
меңғеріп, банктік қызмет 
саласында ерекше арнайы 
білім алады.

«Макроэкономика», 
«Экономиканы 
мемлекеттік реттеу»,
«Қаржыға кіріспе»,
«Қаржылық нарық
жэне делдалдар»
курстарын оқудан
алған білімдері қажет

жүиесі» пэндерш 
оқып үйрену үшін 
қажет.

Кэсіпорынның
қаржьшық

инвестициялары

Қаржы
инвестициялық
қалыптастыру
саласындағы
практикалық
жүйесіндеғі
қалыптастыру
инвестициялық
жандандыру
кэсіпорындар

салымы, 
портфельді 

жэне бағалау 
ғылыми- 

білім 
студенттерді

процесті
мақсатында

«Кэсіпорынның
қаржылық
инвестициялары» қурсы 
шеңберінде қаржы
инвестициялары 
кэсіпорынның 
инвестициялық 
саясатының нысаны, 
қаржы ресурстарын 
жұмьшдыру мен
таратуда қаржы
нарығының рөлі ретінде 
қарастырылады.

Оқу барысында келесі 
міндеттер қойылады; 
-инвестициялық жэне
инновациялық қызметгі 
ұйымдастырудың теориялық 
негіздерін меңгеру; 
-экономика салаларының 
жэне еліміздің аймақтарын 
инвестицияға тартуды
бағалау эдістерін қарастыру; 
-нақгы инвес тиция 
формаларын жүзеғе асыру 
жэне ерекшеліктерімен
танысу;__________________

Бұл курсты оқу үшін 
студенттерғе 
«Эқономикалық 
теория»,
«Микроэкономика», 
«Экономиканы 
мемлекеттік реттеу», 
«Қаржыға кіріспе», 
«Қаржы нарықгары 
жэне делдалдары», 
«Қаржылық 
менеджмент», 
«Корпоративгік 
қаржы»_____қурстарын

Бұл курс
«Мемлекеттік 
бюджет», «Төлем
жүйесі» пэндерін
оқып үйрену үшін 
қажет.
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-накты инвестициялық
жобалардың тиімділігін 
бағалау әдістерімен жэне 
принцптерімен танысу және 
оларды басқару;
-қазіргі даму кезеңінде ҚР 
индустриалды- инновациялық 
дамуының негізгі бағытын 
қарау,
-қаржылық портфелді
қалыптастыру принцптерін 
жэне оларды басқаруды 
меңғеру.___________________

оқудан алған білімдері 
қажет

24 Мемлеқеттік 
сатып алудың 

қаржылық 
аспектілері

Бұл оқу пэпің оқытудың 
негізгі мақсаты -
студенттерде эдіснамалық 
негіздерді қабылдау жэне 
тэжірибелік жумыста керек 
мемлекеттік сатып алу 
ұйымдастырудың талдаудың 
тэжірибелік машықтарды алу 
арқьшы аналитикалық,
шыгармашьшық ойлау
қабілетін қалыптастыру.

«Мемлеқеттіқ сатып алу 
қаржьшық аспектілері» 
пэні Қазақстан
Республикасының 
қаржы-несие жүйесіне 
жоғары біліқтілік
мамандарын
дайындайтын профильді 
пэндердің бірі болып 
табылады. Курс
мемлеқеттік сатып алуды 
ұйымдастыруды, оларды 
жүзеғе асыру ережелерін 
жэне олардың
мемлекеттік бюджетгі 
қалыптастырудағы рөлін 
қарастырады.

Студентгер пэнді оқығаннан 
кейін білуғе міндетті;
- мемлеқеттік сатып алу
саласындағы Қазақстан 
Республикасының 
заңнамасының негізгі
ережелері;
- мемлеқеттік сатып алу 
ұйымдастыру жэне жүзеғе 
асыру қағидаларды;
- мемлекеттіқ сатып алу 
тэсілдері;

мемлеқеттік бюджетті 
қалыптастырудағы 
мемлекетгік сатып алудың 
рөлі.
Істей алуы тиіс:
-Қазақстан 
Республикасының 
мемлекеттік сатып алу 
орңаластыру туралы
заңдары мен нормативтік- 
қүқықтық актілерін іс 
жүзінде қолдану; 
-нормативгік-қүқыктық 
базадағы езғерістер туралы

Бүл курсты оқу үшін 
студентгерғе 
«Экономиқалық 
теория»,
«Микроэкономика», 
«Экономиканы 
мемлекеттік ретгеу», 
«Қаржыға кіріспе», 
«Қаржы нарықтары 
жэне делдалдары», 
«Қаржылық 
менеджмент», 
«Корпоративтік 
қаржы» курстарын 
оқудан алған білімдері 
қажет

Бүл курс
«Мемлекеттік 
бюджет», «Төлем
жүйесі» пэндерін
оқып үйрену үшін 
қажет.
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ақпаратты талдау;
- конкурстық қужатгаманы,
аукцион туралы
қужаттаманы электронды 
түрде ресімдеу ушін 
қужаттардың қалыпты
формаларын пайдалану;
- менеджмент, маркетинг
және экономика негіздері, 
баға белгілеу әдістері, 
стратегиясы және
тактикасы, компьютерлік 
технологиялар және
қужаттарды дайындау үшін 
багдарламалық қамтамасыз 
ету, аймақгық
экономикалық саясатты 
қолданысқа іс жүзінде 
енгізілу
Студент қелесі машықгарды 
меңгеру қажет, қүзыреттері;
- тауарларды, жүмыстарды, 
қызметтерді мемлекеттік 
сатып алуды жүзеге асыруда 
ақпараттық
технологияларды иелену, 
-электрондық
дерекқорлармен, ресми 
сайттармен жүмыс істеу;

анықгамалық қүқықгық 
жүйелерді сенімді
пайдалануға;
- өте маңызды ойлау, өз 
піқіріңізді қалыптастыру 
қабілеті.
- мәселені қалыптастыру 
ережелерін сақтау, басқару 
шешімдерін қалыптастыру 
және түсіндіру, мемлекеттік
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сатып алу саласындағы 
мемлекетгік саясаттың 
негіздері.

Қаржылық
жобалау

Пәннің мақсаты - студенттер 
үшін теориялық негіздерді 
қалыптастыру
қаржылық жоспарлаудағы 
практикалық дағдылар;
тәрқілеу
жоспарлаудың тиімділігін 
аныктау, шешу және бағалау 
дағдылары 
бюджеттеу.

Мақсаттары мен
міндетгері қаржылық 
жоспарлау, негізгі моделі 
жэне жоспарлау
қезеңдері. Қаржылық 
жоспарлардың түрлерін, 
қаржы жоспарын жүзеге 
асыру мониторингін 
ұйымдастыруды 
қарастырады. Қаржылық 
жоспарлаудың заманауи 
әдістерін талдайды.

Пәндерді оқу нәтижесінде 
студент; Меңгеру:
қаржылық жоспарлаудың 
маңызы, жоспарлау түрлері, 
қаржьшық жоспарлау
әдістері мең
технологиялары; Білу: 
нормативтік қүқықтық 
актілерді пайдалана отырып 
қаржьшық жоспарлау
үдерісін ұйымдастырады, 
негізгі қаржьшық
қөрсетқіштердің болжамың 
дайындайды;
Дағдылану: қаржьшық
жоспарлау саласындағы 
тұжырымдамалық аппарат; 
қаржы жоспарлау
мәселелері бойынша
білімдер__________________

Бұл пәнді меңгеру үшін 
сіз алдымен «Қаржы», 
«Мемлеқеттік 
бюджет», «Баға
қалыптастыру», 
«Қаржьшық бақылау
және аудит»,
«Қаржылық 
менеджмент» 
қурстарын оқып
білуіңіз қереқ.

Студенттердің
қосымша білімі
шаруашылық
субъектілерінің
қызметін талдау,
ұйымдардың
бюджетін
қалыптастыру және 
жоспарлау, сондай-ақ 
диссертация жазу 
үшін талап етіледі

Қаржьшық
тэуекелдер

Пэндерді оқудың мақсаты: 
негізгі құралдарды көбейту 
мақсатында жэне
марқетингтіқ саясат құралы 
ретінде ұйымдардың қызметін 
қаржьшандыру эдісі ретінде 
қэсіпкерліқ қызметтің бір түрі 
ретінде қаржы тэуекел 
негіздері туралы
студентгердің білімін
қалыптастыру.

Курс жоғары оқу 
орындарының 
студенттерін дайындауға 
арналған. Бұл ғьшым - 
тэуекел қызметтері 
нарығының кұрьшымы, 
тэуекелді
компаниялардың жұмыс 
істеу ерекшеліктері, 
қаржылық тәуекел 
тұрғысынан қызметтер 
ұсыну кезінде
маркетингтің 
ерекшеліктері және 
менеджмент
ерекшеліқгері туралы

Пэнді оқып-үйрену
нэтижесінде студент
экономиқанын нақгы 
секторына инвестициялау 
саласында қаржылық
тэуекел туралы білімдерін 
пайдалануға мүмкіндіқ 
алады,
Білу қажет:
- инвестициялық тәуекел 
жобасына талдау жүргізу;
- тэуекел жобасының құның 
есептеу жэне тэуекелдерді 
анықгау;
Басқарушьшық шешімдер 
қабылдау үшін тәуеқелділіқ

Бұл пэнді меңгеру үшін 
алдымен «Қаржы»,
«Банқ ісі»,
«Бухгалтерлік есеп», 
«Инвестицияларды 
қаржыландыру жэне 
несиелендіру», 
«Қаржьшық 
менеджмент», 
«Қаржьшық бақылау 
жэне аудит» курстарын 
жүргізу керек.

Студенттердің бұдан
арғы білімі
шаруашылық
субъектілерін
қаржьшандыру жэне
инвестициялау,
ұйымдардың
инвестициялық
саясатын
қалыптастыру жэне 
жоспарлау
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білім жүйесі. қызметгер саласында
практикалық дагдылар мен 
қүзыреттерге ие болады, 
қаржы ресурстарын
тартудың ұтымды
схемаларын анықтайды

25 Мемлеқеттік
бюджет

Пәннің мақсаты - студентгер 
үшін теориялық негіздерді 
қалыптастыру
қаржылық жоспарлаудағы 
прақтикалық дагдылар;
тәрқілеу
жоспарлаудың тиімділігің 
анықгау, шешу және бағалау 
дағдылары 
бюджеттеу.

Қазақстан 
Республикасында 
ауқымды реформалар 
барлық салаларда жүзеге 
асырылуда
Мемлеқеттің маңызды 
иңститутгарының бірі - 
бюджетгік жүйе.
Қаржылық ресурстар 
бюджеттіқ жүйе арқылы 
жумылдырылады, 
кейіңңең оларды қайта 
бөлу және қоғамньщ 
эқономикалық және 
элеуметтік
проблемаларын шешу, 
мемлекеттің орьшдалуың 
қамтамасыз ету, оған 
жүктелгең функциялар 
мен міндеттер.
Бюджеттік жүйе
қоғамның барлық
мүшелерінің мүддесі 
үшін эқономикалық жэне 
элеуметтік процестерді 
реттеуге мүмкіндік 
береді. Мемлекеттік 
бюджеттің ңегізгі
көрсеткіштерін өзғерту 
елдегі экономикалық 
жағдайға белгілі бір

Курстық бағдарламада 
қарастырылған 
мэселелердің барынша 
толық игерілуі
студенттердің жалпы
қаржы, салық жэпе салық 
салу, қаржыландыру жэне 
инвестициялық несиелеу 
туралы толық білімі бар 
еқендігін бол
Пэндерді оқып-үйрену 
барысында студент үлқен 
эдебиеттермен жұмыс істеу 
қабілетін көрсетуі керек осы 
курста эдетгегі арнайы 
эдебиеттер жоқ, сондай-ақ 
қаржьшық есептеулер мен 
есептеулерді жүргізу
мүмкіндігі. Бүл пэн 
бойынша білім
макроэкономикалық жэне 
мемлекеттік сипаттағы 
қаржы мэселелерінің
спектрін шешуге мүмкіндік 
береді.
Мемлекетгік бюджетті 
зерделеу білім, дағдьшар 
мен эдеттер алуда жоғары 
білімнің үлттық
стаңдартгарыңа сэйқес 
қеледіжайды.

«Мемлеқеттіқ бюджет» 
пэнің оқып білу үшін 
«Қаржыға кіріспе», 
«Салық жэне салық 
салу»,
«Инвестицияларды 
қаржыландыру жэне 
несиелендіру», 
«Қаржылық қызметгі 
талдау».

Бүл пэнді білу келесі 
пэндерді оқу үшін 
қажет: «Шаруашылық 
субъектілердің 
аудигі»,
«Иивестицияларды 
қаржьшаңдыру жэне 
несиелеу»,
«Бюджеттік 
үйымдардағы 
қаржьшық бақылау 
жэне аудит» жэне 
өндірістіқ тэжірибеден 
өту жэне
диссертацияны 
орындау кезінде
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түрде эсер егуі мүмкш, 
мемлекеттің маңызды
мэселелерін шешіп, 
әлеуметтік жобаларды 
іске асыруға мүмкіңдік 
береді._________________

Бюджеттендірудің
мемлекеттік

саясаты

Пэнді оқудың мақсаты 
бюджеттік процесті
үйымдастыру және жүргізу, 
бюджеттің барлық түрлерінің 
кіріс бөлігін қалыптастыру, 
бюджет жүйесі арасыңдағы 
қаражат бөлу, бюджетгік 
инвестицияларды жүзеге асыру 
тэртібі, бюджеттік несиелер 
беру жэне бюджетгік 
бағдарламаларды 
қаржьшандыру бойынша
практикалық дағдыларды 
меңгеру.

Оқылатын пэнді
оқушыға бюджет
жүйесінің жұмыс істеу 
ерекшеліқтері туралы 
белгілі бір білім алуға 
мүмқіндік береді, ол 
мамандық пэндерін оқу 
үшін қажетгі
білімдермен танысуға 
мүмқіндік береді.

Пэндерді оқып-үйрену 
барысында студент үлкен 
эдебиетгермен жұмыс істеу 
қабілетін қөрсетуі кереқ осы 
қурста эдегтегі арнайы 
эдебиегтер жоқ, сондай-ақ 
қаржьшық есептеулер мен 
есептеулерді жүргізу
мүмкіндігі. Мемлекеттік 
бюджегті зерделеу білім, 
дағдьшар мен эдегтер алуда 
жоғары білімнің үлттық 
стандарттарына сэйкес 
келеді

«Мемлекеттік бюджет» 
пэнін оқып білу үшін 
«Қаржыға кіріспе», 
«Салық жэне салық 
салу»,
«Инвестицияларды 
қаржыландыру жэне 
несиелендіру», 
«Қаржьшық қызметгі 
талдау».

Бұл пэнді білу келесі 
пэндерді оқу үшін 
қажет: «Шаруашьшық 
субьекгілердің 
аудигі»,
«Инвестицияларды 
қаржьшандыру жэне 
несиелеу»,
«Бюджетгіқ 
үйымдардағы 
қаржьшық бақьшау 
жэне аудит» жэне 
өндірістік тэжірибеден 
өту және
диссертацияны 
орындау кезінде

Бюджеттік есеп 
жэне есеп беру

Қаржы институттарында 
бухгалтерлік есепгі жэне есеп 
берудің заманауи эдіснамасы 
бар мамандарды даярлау, 
мемлекеттік мекемелердегі 
ұйымдастыру жэне
бухгалтерлік рэсімдер туралы 
студенттердің білімін жэне 
практикалық дағдыларын 
игеру: мемлекетгік бюджетті 
орындауды есепке алу, 
қаржыландыру жоспарларын 
іске асыру бойынша негізгі 
есептерді жасау жэне т.б.

Зерттеудің тақырыбы - 
мемлекетгік бюджет 
қаражатын жоспарлау, 
бөлу, қайта бөлу жэне 
оларды қоғамның жэне 
қаржы органдарының 
элеуметгіқ жэне басқа да 
қажегтіліктерін 
қанағаттандыру үшін 
қолданумен байланысты 
туындайтын қаржьшық 
қатынастар.

Пэндерді оқу эдістемесі 
негізгі жэне негізгі 
түсініктер мен санаттарды 
қайта түсіндіруді
қамтамасыз етегін дэстүрлі 
репродуктивтік эдістерден 
едэуір ерекшеленетін оқу 
процесіне студенттердің 
белсенді күйін
ынталандыратын түрлі 
әдістерді қолдануды
қарастырады (проблемалық 
дэрістер, белсенді
семинарлар, интерактивгі 
эдістерді қолдану).
Студентгерге лекциялар мен 
семинарларға_______ қатысу

«Мемлекетгік бюджет» 
пәнін оқып білу үшін 
«Қаржыға кіріспе», 
«Салық жэне салық 
салу»,
«Инвестицияларды 
қаржьшандыру жэне 
несиелендіру», 
«Қаржьшық қызметгі 
талдау».

Бұл пэнді білу келесі 
пэндерді оқу үшін 
қажет: «Шаруашьшық 
субъектілердің 
аудигі»,
«Инвестицияларды 
қаржьшандыру және 
несиелеу»,
«Бюджеттіқ 
ұйымдардағы 
қаржылық бақьшау 
жэне аудит» жэне 
өндірістік тэжірибеден 
өту жэне
диссертацияны 
орындау кезінде
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міндетті болып табылады.
26 Төлем жүйесі Мақсат - Қазақстан 

Республикасынын төлем 
жүйесінің жүмыс істеу 
дагдыларын, білімі мен 
эдіснамасын терең меңгеру 
жэне игеру, оның 
институттарын тиімді
басқару. Бұл ереже лекциялық 
материалдармен, негізгі, 
қосымша ұсынылган
эдебиеттерді үнемі жұмыс 
істеу қажеттілігін анықгайды. 
Бұл қурстың ңегізгі багыты 
студеңттердің өзіндік
жұмысы.

Бұл курс студенттерді 
ұлтгық төлем жүйесінің 
жұмыс істеу
принциптерімен 
таныстыру болып
табылады. Курс
Қазақстандагы төлем 
жүйесінің 
иңфрақұрылымын 
зерттеуді қарастырады. 
Сондай-ақ төлемдер мен 
аударымдардың ңегізгі 
құралдары мен оларды 
пайдалану ережелері 
қарастырылады. Бұдан 
басқа, студентгерге 
заманауи төлем
жүйелеріне, оның ішіңде 
электроңдық ақша
жүйелеріне шолу
жасалады. Курстың 
соңьшда студенттер 
төлемдер мен ақша 
аударымдары саласында 
заңнамалық жэне
нормативтік базамен 
таныс болуы, есеп 
айырысу жэне аударым 
операцияларын жүргізу 
дагдыларына ие болуы 
керек._________________

Пэннің мақсаты
студенттердің төлем
ақшаларын басқару
саласындагы негізгі
білімдерін меңгеру болып 
табылады, бұл қазіргі 
замангы экономикалық 
ойлауды қалыптастырады, 
бұл басқарудың қаржьшық 
шешімдерін негіздеуге жэне 
оларды компания
деңгейінде жүзеге асыруга 
мүмкіндік береді.

Студент қаржы
жүйесінің, банктердің 
жұмыс істеуіңе
байланысты пэндерді 
білуі керек, есеп 
айырысу жэне аударым 
операциялары 
бөлігінде «Банк ісі» 
курсы.

Бұл пэнді білу 
өндірістік тэжірибе 
мен диссертацияны 
орындау үшін қажет

Қаржьшық
бақьшау

Мақсат - Қазақстан 
Республикасының төлем 
жүйесінің жұмыс істеу 
дагдыларьш, білімі мен 
эдіснамасын терең меңгеру 
жэне игеру, оның 
институттарын________тиімді

«Қаржьшық бақылау» 
қурсы нормативтік
құкықгық актілердің 
талаптарын жэне елдегі 
қаржьшық бақьшаудың 
мемлекеттік
стаңдарттарың_________

Пэннің мақсаты 
студенттердің қаржылық 
бақьшау саласьшдагы іргелі 
білімді меңгеруі,
басқарудың қаржылық 
шешімдерін негіздеуге жэне 
оларды_______ шаруашьшық

Студент қаржы
жүйесінің жұмыс 
істеуіңе, шаруашылық 
субъеқтісінің жэне 
мемлеқетгің кірістерін 
бөлу, «Бага
қалыгггастыру»,_______

Бұл пэнді білу 
өндірістіқ тэжірибе 
мен диссертацияны 
орындау үшін қажет
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басқару. Бұл ереже лекциялық 
материалдармен, негізгі, 
қосымша ұсынылған
әдебиетгерді үнемі жұмыс 
істеу қажетгілігін анықгайды. 
Бұл қурстың негізгі бағыты 
студенттердің өзіндік
жұмысы.

зерделеуге непзделген. 
Бақьшаудың негізгі 
мақсаты - экономикалық 
саясатты табысты жүзеге 
асыруға, бюджетгік, 
мақсатты, несиелік жэне 
басқа да қаражатты 
тиімді пайдалануға 
жэрдемдесу. Қаржылық 
бақылау экономикалық 
мэмілелердің 
заңдылығын белгілеу, 
мемлекетгіқ, 
коммерциялық, 
инвестициялық, банктік, 
сақтандыру жэне басқа 
ұйымдарда қаржы
ресурстарын
қалыптастыру жэне 
пайдалану туралы
деректердің дұрыстығьш 
анықгау үшін қажет.

субъектісі мен мемлекет 
деңгейінде жүзеге асыруға 
мүмкіндік беретін қазіргі 
заманғы экономиқалық 
ойлауды қалыптастыру.

«Салық жэне салық 
салу», «Мемлеқеттік 
бюджет» пэндерін білуі 
керек.

Қаржылық 
органдардағы есеп 

жэне есеп беру

Мақсаты - қаржы
институтгарында есеп жэне 
есеп берудің заманауи 
эдістемесі бар мамандарды 
даярлау, мемлеқеттік
мекемелердегі ұйымдастыру 
жэне бухгалтерлік есеп 
жүргізу тэртібі туралы 
студентгердің білімің жэне 
прақтикалық дағдыларын 
игеру; мемлекеттік бюджетті 
орындауды есепке алу, 
қаржыландыру жоспарларын 
жүзеге асыру бойынша негізгі 
есептерді жасау жэне т.б.

«Қаржы органдардагы 
есеп жэне есеп беру» 
курсы барлық
экономиқалық жоғары 
жэне арнайы орта оқу 
орындарының 
студентгері мен
студенттерін дайындауға 
арналған. Бұл ғылым 
қаржы органдарында 
бухгалтерлік есеп жэне 
есеп беру эдістері туралы 
білім жүйесі.

«Қаржылық органдардағы 
бухгалтерліқ есеп жэне есеп 
беру» пэнінен негізгі 
арнаулы пэн ретінде негізгі 
мазмұны студенттердің
қаржы органдарыңда есеп 
беру жэңе есептілік 
дағдыларын меңгеруін жэне 
оларды ұйымдастыру мен 
жүргізудің эдісңамалық
негіздерін қамтиды.

Тақырыпты меңгеру 
үшін студент есеп жэне 
есеп беру негіздерін, 
қаржы-бюджетгік 
жүйенің негізгі
тұжырымдамаларын, 
мемлекеттіқ бюджеттің 
орындалуын зерделеу 
эдістерін меңгеруі, 
қаржы органдарында 
бухгалтерлік есеп пен 
есептілікті
ұйымдастыруда жэне 
жүргізуде білімдер мен 
дағдьшарды меңғеруі 
тиіс.

Бұл пэнді білу 
өндірістік тэжірибе 
мен диссертацияны 
орындау үшін қажет

27 Бюджегтіқ «Бюджетпқ органдардағы «Бюджетгіқ Осы алынған білім бойынша «Бюджетгік Бұл пэнді білу
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органдардағы 
қаржылық 

бақылау және 
аудит

қаржылық бақылау жэне 
аудит» оқу пэнін оқытудың 
негізгі мақсаты -  банктің 
қаржылық жағдайы жайлы 
толық ақпараттарға ңегізделе 
отырып, экономикалық мэнің 
ашып, ғьшыми жэне 
тэжірибелік негізін
студентгерге үйрету.

органдардағы қаржылық 
бақьшау жэне аудит» 
курсы «Қаржь»)
мамндығының 
студеңттері оқитын 
теориялық оқу
пэндерінің базасы, негізі 
болып табьшады. 
«Бюджетгік
органдардағы қаржылық 
бақылау жэне аудит» 
пэні -  нарықгық 
эқономикада банк
саласындағы банктің 
толық қаржылық
жағдайын талдап оған 
баға беру үшін қажет. 
Сонымен қатар
қоғамдағы банк
операциялары кезіндегі 
пайда болатын
табыстылығы мен оның 
қаржылық жағдайың, 
жүйесін, оның даму 
заңдылықгары мен 
ңегізгі бағытгарын, 
қаржьшық шешімдердің 
эдістерін талдайтын 
жэне түсіндіретін ғылым.

олар банк ресурстарын 
үтымды шоғырландырудың 
жэне оны тиімді жүмсаудың 
жаңа бағыттарын қарастыруға 
талпынады.

үиымдардағы 
қаржылық бақьшау 
жэне аудит» пэнін 
оқып білу үшін 
«Қаржыға кіріспе», 
«Бухгалтерлік есеп», 
«Аудит» курстарын 
білу қажет.

өндірістіқ тэжірибе 
мен диссертацияны 
орындау үшін қажет

Жобаларды талдау Бүл пэнді оқытудың мақсаты 
жобаның негізгі түсініктері мен 
сипаттамаларының теориялық 
негіздерін, талдаудың түрлері 
мен жобалық талдау эдістерін 
студенттерге үйрету, тиімді 
жобаны анықгай білуді, 
жобаларды жүзеге асыру 
бойынша тэуекелдерді
бағалауды үйрету.____________

Бүл курс шегінде 
жобалердің
экономикадағы рөлі, 
мазмүны жэне өмірлік 
кезеңдері, жобалардың 
талдау эдістері жэне 
түрлері қарастырылған; 
жобалардың тиімділігі 
мен оларды анықгау жэне 
жобаларды жүзеге асыру

Пэнді оқыту нәтижесіңде 
студент жобалық талдау 
эдістерін, түрлерін, негізгі 
түсініктерін білулері,
жобаның тиімділігің, өмір 
циклің анықтай білулері, 
жүзеге асырылған жобаның 
тэуекелдеріне баға берулері 
тиіс.

«Жобаларды талдау» 
курсын оқып білу үшін 
келесі пэндер бойынша 
білімдер қажет:
«Миқроэкономика», 
«Қаржылық қызметті 
талдау».

Бүл пэнді білу 
өндірістік тэжірибе 
мен диссертацияны 
орындау үшін қажет
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кезіндеп тэуекелді
багалау әдістерін
қарасытыру._____________

Кэсіпорынның
инвестициялық

қызметі

Студенттерді кэсіпорынның 
инвестициялық қызметін
талдауды жүргізуге үйрету, 
оларга негізгі түсініктерді 
үйрету, кэсіпорынның
иңвестициялық қызметіиің 
көрсеткіштер жүйесің жэне 
оның ңэтижелерің ашу.

Берілген курстың
шегінде шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің 
инвестициялық 
мүмкіңдіктері,қаржылық 
шаруашылық қызметі 
қарастырылады

Студенттердің 
кэсіпорыңның 
инвестициялық қызметі 
аумагындагы теориялық 
білімдерді алуы жэне 
оларды тэжірибеде бекіту.

Кэсіпорынның 
инвестициялық қызметі 
пэнін меңгеру үшің 
мьша пэндер бойынша 
білімдер қажет:
«Кэсіпорынның 
иңвестициялық қызметі» 
пэнін оқып білу үшін 
«Салық жэне салық 
салу», «Қаржьшық
қызметті талдау»,
«Қаржьшық 
менеджмент»

Бұл пэнді білу 
өндірістік тэжірибе 
мен диссертацияны 
орыңдау үшің қажет

28 Салықгық
экімшілік

«Салық экімшілігі» курсьшың 
мақсаты -  студентгерге 
Қазақстан Республикасының 
салықгық экімшілігінің қүрылу 
негіздерін үйрету; салық 
заңнамасыньщ нормаларын 
бұзган үшін өсімпұлдар мен 
экономикалық санкцияларды 
дұрыс есептеуді үйрету.

Бұл курс университеттің 
экономика факультетінің 
студенттерің кэсіпорын, 
фирма, ұйым қызметін 
алга астыруда, тиімділігін 
артгыруда салықгық 
есептің маңызьш
түсіндіріп, оны енгізу 
жэне жүргізу эдістерін 
игертіп, эрі қарай іс- 
жүзінде қолдана білу 
мақсатында дайындап 
оқытуга арналган.________

Пэнді оқу нэтижесінде 
студенттер:

Салық төлеушілерді 
салықгық есепке қоюды;

Салықтық есептілік 
нысандарын;

Ірі кэсіпорындардың 
мониторингіңде тұрган
кэсіпорындар санын білу; 
өсімпұлдар мен айыппұлдық 
санкцияларды есептеу
механизмін үйрену.

Осы пэнді оқып үйрену 
үшін студенттер келесі 
міндетті пэндерді білуі 
қажет: «Қаржыга
кіріспе», «Салық жэне 
салық салу».

Бұл пэнді білу
өндірістік тэжірибе 
мен диссертацияны
орындау үшін қажет

Салықгық
бақылау

“Салықгық бақылау”
курсының мақсаты -  
студенттерге 
кэсіпорындардагы 
корпоративтік табыс салыгы 
бойынша салықтық төлемнің 
жекелеген кұраушы
бөліктерін салықгық есепке 
қоюды, есеп регистрларында 
шаруашьшық операцияларды

Бұл курс университеттің 
экономика факультетінің 
студеттерің кэсіпорын, 
фирма, ұйым қызметін 
алга астыруда,
тиімділігін арттыруда 
салықгық есептің
маңызын түсіндіріп, оны 
енгізу жэне жүргізу 
эдістерін игертіп, эрі

Пэнді оқу нэтижесінде 
студенттер:-салық есептілігі 
аумагында болып жатқан 
барлық өзгерістерден
хабардар болулары;- барлық 
нормативті актілермен 
білікті жұмыс істей білулері, 
олардың өзара
байланыстарын көре
білулері,__________ олардың

Осы пэнді оқып үйрену 
үшін студентгер келесі 
міндетті пэндерді білуі 
қажет: «Қаржыга
кіріспе», «Салық жэне 
салық салу».

Бұл пэнді білу 
өндірістік тәжірибе 
мен диссертацияны 
орыңдау үшін қажет
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көрсетуді, салық есеппліпн 
толтыруды жэне оны Салық 
органдарына тапсыруды 
үйрету.

қараи іс-жүзінде қолдана 
білу мақсатында
дайындап оқьпуға
арналған.

мазмұнына сындарлы
қараулары, даулы
жағдайларда өз пікірлерін 
айта білулері тиіс;-салықгық 
есептің теориялық
білімдерін және
практикалық қырларын 
білулері тиіс.

Кеден жүйесіндегі 
салықтар мен 

төлемдер

«Кеден жүйесіндегі салықгар 
және төлемдер» курсының 
мақсаты студенттерге
кедендіқ жүйеде салықгарды 
және бюджетқе салық төлеуді 
уақытылы есептеу және 
дұрыс есептеу.

Кеден жүйесіндегі барлық 
өзгерістерден хабардар 
болу;
импорттық-эқсперттық 
операциялар кезінде ҚҚС 
мен акцизді дұрыс есептей 
білу;
импорттық-эксперттық 
операциялар қезінде 
кедендіқ төлемдерді 
дұрыс есептей білу.

Берілген курсты оку үшін 
студентке алдын ала мына 
пэндерді меңгеру қажет: 
«Қаржы», «салық жэне 
салық салу»

Осы пэнді оқып үйрену 
үшін студенттер келесі 
міндетгі пэндерді білуі 
қажет: «Қаржыға
кіріспе», «Салық жэне 
салық салу».

Бұл пэнді білу 
өндірістіқ тэжірибе 
мен диссертацияны 
орындау үшін қажет

29 Салықгық есеп “Салықгық есеп” 
қурсының мақсаты -  

студенттерге 
кэсіпорындардағы 
корпоративтік табыс салығы 
бойынша салықгық төлемнің 
жеқелеген құраушы
бөліқтерін салықтық есепке 
қоюды, есеп регистрларында 
шаруашылық операцияларды 
қөрсетуді, салық есептілігін 
толтыруды жэне оны Салық 
органдарына тапсыруды 
үйрету.

Бұл курс университетгің 
экономика факультетінің 
студенттерін кэсіпорын, 
фирма, ұйым қызмегін 
алға астыруда,
тиімділігін арттыруда 
салықтық есептің
маңьиьш түсіңдіріп, оны 
енгізу жэне жүргізу 
эдістерін игертіп, эрі 
қарай іс-жүзінде қолдана 
білу мақсатында
дайындап оқытуға
арналған.

Пэнді оқу нэтижесінде 
студенттер:
- салық есептілігі аумағында 
болып жатқан барлық 
өзғерістерден хабардар 
болулары;
-барлық нормативгі
актілермен білікті жұмыс 
істей білулері, олардың 
өзара байланыстарын көре 
білулері, олардың
мазмұнына сындарлы
қараулары, даулы
жағдайларда өз пікірлерін 
айта білулері тиіс;
-салықтық есептің
теориялық білімдерін жэне 
практикалық қырларын 
білулері тиіс.______________

Бұл қурсты оқып 
үйрену үшін студент 
алдымен қелесі
пэндерді меңгеруі тиіс: 
«Экоиомикалық 
теория»,
«Миқроэкономика», 
«Макроэкономика», 
«Салық жэне салық 
салу»

Бұл пэнді білу 
өндірістік тэжірибе 
мен диссертацияны 
орындау үшін қажет

Қаржылық есеп «Қаржылық есептшіқ» Қаржылық есеп беру Оқу барысында қелесі Бұл қурсты оқып Бұл пэнді білу
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беру курсының мақсаты 
студентгердің қаржы
есептілігіңің теориялық және 
практиқалық негіздерін терең 
игеру.
Компанияңың қаржылық 
есептілігінің қазіргі заманғы 
эдістемесі бар кәсіби 
қызметтерді практикалық іске 
асыруга байланысты
міндетгерді шешуге қабілетгі 
терең экономикалық білімі 
бар және қең болашагы бар 
жогары білікті мамандарды 
даярлау.

курсы «Қаржьп>
мамандығы бойынша 
қазіргі кездегі
экономикалық білім 
берудің профильдіқ 
пәндеріне жатады. Оны 
оқыту, экономикалық 
талдаудың әдіс-
тәсілдерін жетік
меңгерген, кэсіпорын 
қызметінің негізгі
көрсеткіштерін есептеу 
мен бағалауды теория 
жүзінде ғана емес, 
тэжірибе жүзінде де 
білетін, шаруашылық 
механизмді жетілдіру
бойынша 
анықтап, 
қүрастыра 
жоғары 
эқономикалық 
кадрлардың 
қажеттілігімен 
шартталған

резервтерді
іс-шаралар

алатын
білікті

міндеттер қоиьшады;
а) қаржылық есептің
формаларына бағдар беру; 
э)ақпаратты аналитикалық 
өңдеудің негізгі тэсілдері 
мен эдістерін үйрету;
б) алынған есептердің
неғізіңде көрсеткіштердің 
өзгерісіндегі
тенденцияларды айқындау;
в) талдауды жүргізу, оның 
нэтижелерін жалпылау, 
қорытынды мен басқару 
шешімдерінің
эзірлемелеріне қосымша 
жасау.
г) эқономикалық мэселелерді
экономикалық талдау
эдістерін қолдана отырып 
шешу;

үирену үшш студент 
алдымен 
«Экономикалық 
теория»,
«Эқономикадағы 
математика», 
«Статистика», 
«Бухгалтерлік есеп», 
«Салық жэне салық 
салу», «Салықгық 
экімшілік», «Салықгық 
есеп» пэндерін
меңгеруі тиіс.
Студенттер 
компьютерлерді 
пайдалана білуі керек, 
экономикалық 
санатгарды жэне
үғымдарды жақсы 
түсінуі керек.

өндірістік тэжірибе 
мен диссертацияны 
орындау үшін қажет

КОБ арналған 
ХҚЕС

Курс мақсаты: студенттерді 
бухгалтерлік есептің
Халықаралық қаржылық есеп 
стандарттарына сэйкес
жүргізу негіздерімен, оның 
пэні мен эдістерімен, оны 
үйымдастырудың 
негіздерімен жэне
кэсіпорыңца бухгалтерлік 
есепті халықаралық
стандартгарға сай жүргізу 
эдістемесімен таныстыру 
болып табылады.

Қаржылық есеп беру 
жэне есеп беру эрбір 
ШОК кэсіпорында
жүргізіледі. Қазіргі 
жағдайда ХҚЕС сэйкес 
қаржьшық есеп пен 
есептіліктің рөлі мен 
маңызы қүшейтілді. 
Басты мақсат - сапаны 
қалыптастыру 
уақгьшы ақпарат 
ШОБ субъекгілерінің 
эртүрлі деңгейдегі
басқару шешімдерін

Курсты оқу нэтижесінде 
студент болашақ
мамандыққа қажетті барлық 
дағдыларды, білімді,
дағдьшарды жэне
қүзыреттерді иғеруі тиіс:

Халықаралық 
стандарттардың ең маңызды 
теориялық ережелерін жэне 
қағидаларын іс жүзінде 
қолдану ережелерін еркін 
меңгеру;
- бухгалтерлік есеп пен 
есептілік үшін нормативтік

Осы курсты оқып 
үйрену үшін студент 
алдымен келесі
пэндерді меңгеруі тиіс: 
«Экономикалық 
теория»,
«Экономикадағы 
математика», 
«Статистика», 
«Бухгалтерлік есеп», 
«Салық жэне салық 
салу», «ХҚЕС сэйкес 
қаржылық есеп»,
«Салықгық экімшіліқ».

Бүл пэнді білу 
өндірістік тэжірибе 
мен диссертацияны 
орындау үшін қажет
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даиындау, непздеу және 
қабылдау үшін қажетті 
экономикалық қызметі.

базаны білу;
- бастапқы қүжаттар мен
тізілімдерді толтыра білу, 
бухгалтерліқ есеп
шоттарындага бизнес- 
операцияларды көрсету;
- ХҚЕС-қа сәйкес қаржылық 
есептілікті жасайды және 
есепке алу ақпаратын 
талдайды.

«Салықгық есеп».
Студенттер 
компьютерлерді 
пайдалана білуі керек, 
экономиқалық 
санатгарды және
ұғымдарды жақсы
түсінуі керек

Кафедра меңгерушісі Дарибекова А.С.
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