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Әзірлеушілер - Ғылыми комитет: 

 

- Дарибекова Айгуль Сагатбековна - профессор, қаржы кафедрасының меңгерушісі;  

- Кадырова Гульжан Адиловна- э.ғ.к., «Қаржы» кафедрасының доценті  

- Силищева Светлана Юрьевна- АҚ «АСКО» Сақтандыру компаниясы» сақтандыру және қайта сақтандыру департаментінің директоры 

- Узалина Назгуль Зайнитуллаевна- «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Өңірлік даму департаменті директорының 

орынбасары 

- Казитова  Гульнур Турехановна  - МФ-17-1 тобының магистранты. 

 

Білім беру бағдарламасы «Қаржы» кафедрасының отырысында қаралды. №10-хаттама «16» мамыр 2019ж. 

 

 
Білім беру бағдарламасы ОӘК отырысында бекітілді № 11-хаттама, «25» маусым 2019ж. 

 

Білім беру бағдарламасына сараптама: 

 

1. Сақтандыру компаниясы «АСКО» 

2. «Forte Bank» Қарағанды қ. 

3. ЖШС «Караганда Эрго 1», 

4. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. 

 

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітілген кредиттік оқыту 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру Ережелеріне сәйкес, 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген МЖБС 

негізінде 7М04101 – «Қаржы» білім беру бағдарламасына сәйкес әзірленген. Салалық біліктілік шеңберлерімен. 
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1. Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 

Білім беру бағдарламасының 

мақсаты 

Түлектерді өндірістік және өндірістік емес сала субъектілерінде ұйымдастырушылық-басқару, 

болжамдық-аналитикалық, әкімшілік-шаруашылық және өндірістік қызметті табысты, сәтті 

орындауға дайындау. 

Бітірушілердің әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру: мақсатқа талпынушылық, 

ұйымшылдық, коммуникабельділік, ұжымда жұмыс істей білуді, өзінің кәсіби қызметінің нәтижелері 

үшін жауапкершілік, азаматтық жауапкершілік, төзімділік, жалпы мәдениетті арттыру, өз бетінше 

жаңа білім мен біліктілік алу және қолдану қабілеті. 

Білім беру бағдарламасы бойынша кадр даярлау бағытының картасы 

Білім беру саласының коды мен 

атауы 

7М041 – «Бизнес және басқару» 

Даярлау бағытының коды мен 

атауы 

7М041 – «Бизнес және басқару» 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы 

7М04101 – «Қаржы» 

Бітірушінің біліктілік сипаты 

Берілетін дәреже 7М04101 – «Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару магистрі 

Маман лауазымдарының тізбесі Шаруашылық жүргізуші субъектінің (сақтандыру компаниясының, аудиторлық компанияның, ЕДБ) 

директоры, Мемлекеттік кірістер департаментінің (басқармасының) директоры, қаржы бөлімінің 

бастығы, қаржы директоры, коммерциялық директор, Қаржы талдаушысы, аудитор немесе ревизор: 

республикалық, өңірлік және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдарда, банктерде, биржаларда, 

қаржы және сақтандыру компанияларында, инвестициялық қорларда, ҚР Қаржы министрлігінде, ҚР 

Ұлттық Банкінде, БЖЗҚ-да, қазынашылық органдарында, түрлі деңгейдегі әкімдіктер жанындағы 

қаржы басқармалары мен бөлімдерінде, барлық меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың 

қаржы қызметтері, яғни жоғары кәсіптік білімді талап ететін лауазымдарда. 

Кәсіби қызмет саласы Осы білім беру бағдарламасы бойынша түлектер басқару бағдарламасын жүзеге асырады. қаржы 

органдары мен сақтандыру ұйымдарындағы, банк мекемелеріндегі, ипотекалық, лизингтік, 

факторингтік, брокерлік, зейнетақы, инвестициялық компаниялардағы, ломбардтардағы, 

микрокредиттік ұйымдардағы, кредиттік серіктестіктердегі, бағалы қағаздар нарығындағы, 

сақтандыру, Қаржы және инвестициялық нарықтардағы, ақша және капитал нарықтарындағы кәсіби, 

Талдамалық, консультациялық қызметті жүзеге асырады. 

Кәсіби қызмет нысаны Республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар, ҚР Қаржы министрлігі, ҚР 
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Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, ҚР Ұлттық Банкі, РКУ Қаржы нарығы мен 

қаржы ұйымдарының қызметін реттеу және қадағалау агенттігі, министрліктер мен ведомстволардың 

экономикалық қызметтері, банктер, сақтандыру, пансиондық, ипотекалық және лизингтік 

компаниялар, ломбардтар, кредиттік серіктестіктер, биржалар, бюджеттік мекемелер мен ұйымдар, 

инвестициялық қорлар, түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы шаруашылық субъектілер, 

экономикалық соттар, Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі.  

Еңбек функциялары - ұйымдастыру-басқару қызметі.  

- Экономикалық қызмет;  

- өндірістік-технологиялық қызмет; 

- есептік-жобалау қызметі; 

- талдау; 

- консультациялық. 

Кәсіби қызмет түрлері 7М041 – "Қаржы" білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару магистрлері келесі кәсіби 

қызмет түрлерін атқара алады: ұйымдастырушылық - басқару, өндірістік-технологиялық, есептік-

жобалау, Эксперименталды-зерттеу, экономикалық, талдау және кеңес беру. 
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2. Құзыреттілік картасы 

 

Коды Жалпы құзыреттілік Коды Оқыту нәтижелері 

ЖҚ1 Құзыретті болу:  

- кәсіби қызметтегі көптілді қарым-қатынас 

жағдайларына барабар тілдік және сөйлеу 

құралдарын қолдануда нормативтік 

құжаттармен жұмыс істеу; 

- мәдениаралық және әлеуметтік-

психологиялық өзара іс-қимылды ескере 

отырып, басқарушылық және кәсіби 

міндеттерді шешуде қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларды қолдану және 

қолдану 

ОН1 

 

Білу:  

-  кәсіби коммуникация, психологиялық ерекшеліктері және персоналды басқару 

әдістері; 

Үйрену керек:  

-  нормативтік-әдістемелік көздерді пайдалану, әлеуметтік-психологиялық 

сипаттамаларды ескере отырып, басқару қызметтерінің типтік құжаттарын әзірлеу. 

-  қаржылық операцияларды ұйымдастыру процесінде жүргізілген жұмыстың 

нәтижелерін талдау; 

-  психология және менеджмент саласында өзін-өзі дамыту стратегиясын құру. 

-  осы тілді тасымалдаушылармен еркін қарым-қатынас жасауға мүмкіндік беретін 

көлемде шет тілінде диалог ұйымдастыру. 

- құбылыстардың әлеуметтік-психологиялық, ұлттық-мәдени ерекшеліктерін ескере 

отырып, мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын пайдалану. 

Коды Кәсіби  құзыреттілік Коды Оқыту нәтижелері 

ЖҚ2 Құзыретті болу:  

-  экономиканың қоғамдық секторын басқару 

мәселелерінде, инвестицияларды қаржылық 

реттеу саласында, сметалық қаржыландыру 

және мемлекеттің әлеуметтік саясаты 

мәселелерінде, бюджет қаражатын бөлу 

нысандары мен бақылау жүйесінде; 

-  шаруашылық жүргізуші субъектінің 

қаржылық қызметін жоспарлау, болжау және 

бақылау, материалдық және қаржылық 

ағындарды басқарудың ең тиімді әдістерін 

таңдау; 

-  халықтың және кәсіпорындар 

қызметкерлерінің кірістерін қалыптастыру 

мәселелерінде; 

ОН2 Білу:  

-  экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу бағыттары, шаруашылық жүргізу 

субъектілеріне қаржылық әсер ету әдістері; 

-   шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылары мен қаржылық қызметін 

басқарудың негізгі аналитикалық тәсілдері мен әдістері. 

Үйрену керек:  

-   экономиканың қоғамдық секторында, инвестицияларды қаржылық реттеу 

саласында басқару ерекшеліктерін, сметалық қаржыландыру және мемлекеттің 

әлеуметтік саясаты мәселелерінде ғылыми және практикалық білімді, бюджет 

қаражатын бөлу мен бақылаудың жаңа нысандарын қолдану. Жалпы, сондай-ақ оның 

сегменттері бойынша инвестициялық нарықтың дамуын талдау дағдысының болуы; 

-  қолданбалы ғылыми зерттеулер әдістерін қолдана отырып, экономикалық 

ақпаратты талдау, жүйелеу және қорыту, шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

экономикалық қызметін жоспарлау, болжау және бақылау және басқарушылық 

шешімдер үшін материалдық және қаржылық ағындарды басқарудың ең тиімді 
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-  әлеуметтік-экономикалық қатынастардың 

барлық субъектілерінің мүдделерін ескере 

отырып, әлеуметтік саясат саласында және 

мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру. 

әдістерін таңдау; 

-  әлеуметтік саясат саласындағы зерттеулерде және әлеуметтік-экономикалық 

қатынастардың барлық субъектілерінің мүдделерін ескере отырып, мемлекеттік 

бағдарламаларды іске асыруда халық пен шаруашылық жүргізуші субъектілер 

қызметкерлерінің кірістерін қалыптастырудың теориясы мен тәжірибесі бойынша 

білімді қолдану. 

ЖҚ3 Құзыретті болу:  

-  шаруашылық жүргізуші субъект және 

мемлекеттің салық саясатын қалыптастыруда; 

-  экономикалық негіздеу үшін арнайы әдістер 

мен тәсілдерді қолдана отырып, қазіргі 

заманғы аспаптық құралдарды пайдалана 

отырып, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің бизнес-үдерістеріне, оларды 

автоматтандыруға талдау жүргізуде; 

-   қаржы нарықтарын дамыту бойынша 

зерттеулер жүргізуде инвестицияларды 

қаржыландыру және кредиттеу саласындағы 

мемлекеттің экономикалық саясатын болжау 

және жоспарлау; 

-  ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің 

нәтижелерін жақсарту мақсатында 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

тәуекелдерін, ақша ағындарын басқаруда. 

ОН3 Білу:   

 -   салық және салық салу саласындағы қазіргі заманғы теориялық білім мен 

нормативтік-құқықтық база, әлемдік қаржы нарықтарын, Ұлттық қор нарықтарын, 

инвестиция нарығын дамыту; 

- әлемдік қаржы нарықтарының,  Ұлттық қор нарықтарының,  Инвестициялар 

нарығының даму үрдістері. 

Үйрену керек: 

-  шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық жағдайына зерттеу жүргізу, 

шаруашылық жүргізуші субъектінің тиімді салық саясатын және мемлекеттің 

бюджеттік-салық саясатын жоспарлау; 

-  мемлекеттің қаржы нарығына талдау жүргізу, қорытынды жасау және ұсыныстар 

тұжырымдау; 

-  тәуекелдерді, ақша ағындарын бағалау және бақылау, оларды басқару, қаржылық-

экономикалық талдау жүргізу және есептілікті қалыптастыру, кіріс жобаларына 

инвестициялау 
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3. Пәндер туралы ақпарат 

 

№ Цикл  

 

Пәндер атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы  

(30-50 сөз) 

Кредиттер 

көлемі 

Қалыптасатын 

құзыреттер / 

нәтижелер 

(кодтар) 

1 БП/ЖОО 

Шетел тілі (кәсіби)  Шет тілін лексикалық деңгейде ғана емес, грамматикасының теориясын да 

меңгереді. 

Коммуникативті қарым-қатынас жағдаяттарында ауызша екі жақты аудару 

үшін сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін біліп шығады. 

Ана тіліндегі мәтіндерді шет тіліне аудару шет тілінен ана тіліне аудару 

дағдысы қалыптасады. 

Шет тілін меңгеру, тілдік қарым-қатынас құзыреттілігін жүзеге асырады. 

Түрлі функционалды стилдердегі мәтіндерді стилистикалық тұрғыдан 

талдай алады. 

2 ЖҚ1/ОН1 

2 БП/ЖОО Менеджмент 

Бұл курс экономикалық жүйе туралы түсінікті дамытады, олар әлеуметтік 

топтарға біріктірілген, олардың әрқайсысы экономикада өз функцияларын 

орындайды (басқару, жалдамалы еңбек және т. б.) және осыған сәйкес 

өзінің үй шаруашылығының әл-ауқатын қалыптастырады; 

2 ЖҚ1/ОН1 

3 БП/ЖОО Басқару психологиясы 

Біліктілігі бар психолог ретінде клиенттің құпияларын сақтауды 

(конфиденциалдық) меңгереді. Сөйтіп, мәдениеттілік деңгейі артады. 

Психолог ретінде клиенттің сұранысын үнемі нақты қабылдап, 

психологиялық ақпараттарды қандай ауқымда болмасын дәл қолдана 

білетін болады. 

Квалификациясы бар психолог өз реакциясы арқылы педагогке немесе 

клиентке әсер етуге дағдыланады. 

Психолог ретінде тәрбиеші, мұғалім, ата-аналарды баланың психикалық 

даму шарттарымен және заңдылықтарымен таныстыру құзыреті болады. 

2 ЖҚ1/ОН1 

4 БП/ТК 

Экономиканы 

мемлекеттік қаржылық 

реттеу 

Мемлекеттің әлеуметтік өндірісті дұрыс бағытта дамыту үшін мемлекеттік 

қаржылық реттеу жүргізіледі.  

Мемлекеттің макроэкономикалық тепе-теңдікке және оның жұмысының 

әр нақты кезеңінде экономиканың прогрессивті дамуына ықпал ету үшін 

4 КҚ2/ОН2 
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кәсіпкерлік субъектілеріне қаржылық әсер ету нысандары мен әдістерін 

мемлекет тарапынан мақсатты және дәйекті қолдану. 

Әлеуметтік саладағы  

мемлекеттік қаржылық 

реттеу 

Өнімдер жөніндегі басқарудан және сметалық қаржыландырудан 

түпкілікті нәтижелер мен бюджет қаражатын бөлудің жаңа нысандары мен 

нәтижелері қаржылық есептілік ғана емес, сондай-ақ бюджет қаражатын 

бөлушілер мен алушылар қызметінің түпкілікті нәтижелері туралы 

есептілік болып табылатын бақылаудың жаңа жүйесі бойынша басқаруға 

көшу. 

Инвестицияны 

мемлекеттік қаржылық 

реттеу 

Нарықтық қатынастар жүйесіндегі инвестицияларды зерттейді.  

Қазақстандағы инвестициялық қызметті дамыту жолдары. Мемлекеттің 

құрылымдық және инвестициялық саясаты. Инвестициялық қызметті 

қаржыландыру көздері. Инвестициялық ресурстарды қаржыландыру тәсілі 

ретінде қысқа мерзімді банктік несиелеу. Лизинг инвестицияларды орта 

мерзімді қаржыландыру тәсілі ретінде. Ипотекалық несиелендіру ұзақ 

мерзімді инвестициялық қаржыландыру әдісі ретінде. Инвестициялық 

жоба, оның құрылымы және өмірлік циклі. Жобалық талдаудың 

тұжырымдамалық негіздері. Инвестициялық жобаны бизнес жоспарлау. 

Инвестициялық жобаларды іргелі және техникалық талдау.  

Инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігі. Инвестициялық 

жобалардың ақша ағындарын бағалау. Белгісіздік және тәуекел 

жағдайында инвестициялық жобаны бағалау. Қаржылық 

инвестициялардың пайдасы мен тәуекелдігі. Халықаралық инвестициялар. 

Халықаралық инвестициялардың Еуро нарығы. 

5 КП/ЖОО 
Қаржылық менеджмент 

(ілгерілмелі) 

Пәнді оқытудың мақсаты - магистрлердің қаржы менеджментінің 

теориясы мен қазіргі заманғы үрдістері туралы білім жүйесін меңгерген, 

қаржыны басқару әдістерін қолдана білетін және кәсіпорындарда 

қаржылық жұмысты ұйымдастыру саласындағы басқару шешімдерін 

жүзеге асыру үшін құзыреттілікке ие магистрлерді даярлаудың білім беру 

нәтижелеріне жетудегі терең теориялық білімі мен практикалық 

тәжірибесін игеру. Пән тәжірибелі қаржы менеджерлерін дайындау 

саласындағы халықаралық стандарттарға бағдар болып табылады. 

2 КҚ2/ОН2 

6 КП/ТК Табыс және жалақы Пәннің тақырыптары, мақсаттары мен міндеттері. Табыс саясаты 4 КҚ2/ОН2 
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саясаты мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының маңызды құрамдас 

бөлігі ретінде. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастар 

жүйесіндегі табыс саясаты. Кіріс пен жалақы саясатының қағидасы. Табыс 

саясатының деңгейлері: мемлекеттік, аймақтық, инфрақұрылымды, жеке. 

Әр деңгейде түсім саясатының негізгі мақсаттары, міндеттері мен 

тетіктері. 

Әлеуметтік-

экономикалық 

мемлекет саясаты 

Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының тұжырымдамалары. 

Әлеуметтік-экономикалық саясатты түсіну тәсілдері. Әлеуметтік 

саясаттың және заңнамалық базаның негізгі бағыттары. Нарықтық 

экономиканы қалыптастырудың қазіргі шарттарында мемлекеттің 

әлеуметтік саясатының басымдықтары. 

Ішкіфирмалық 

жоспарлау 

Курс ішкіфирмалық жоспарлауға арналған - басқарудың қазіргі заманғы 

тұжырымдамасы, әр түрлі қызметтер мен бөлімшелердің мақсаттарына 

қол жеткізу үшін күш-жігерін үйлестіру және біріктіру. Компанияның 

пайдасын басқаруға, сондай-ақ банкроттық пен дағдарыстық 

жағдайлардан аулақ болу жолдарына көп көңіл бөлінеді. Кәсіпорынның 

міндеттерін жүзеге асыру процесіне байланысты мәселелердің тұтас 

кешені қарастырылады; бюджеттердің дамуы, іс жүзіндегі жұмыс 

нәтижелерінің жоспарланғаннан ауытқуы, оңтайлы басқару шешімдерін 

дайындау. 

7 КП/ТК 

Салық саясатын талдау 

және оңтайландыру 

Экономикалық мәні, табиғаты, салықтық жоспарлау қажеттілігі. 

Бюджеттік және салықтық жоспарлау және болжау. Корпоративтік 

салықтық жоспарлау. Кәсіпорындағы ішкі салықтық жоспарлау. 

Стратегиялық салықтық жоспарлау. Экономикалық мазмұн. Салықтық 

бақылаудың мақсаттары мен міндеттері. Салықтық несие. Салық 

органдарының бақылау жұмыстарын ұйымдастыру. Салық инспекциясы. 

Камералдық бақылау. 5 КҚ3/ОН3 

Бизнес процестерін 

талдау 

бизнес-процестерді талдау шығындарды төмендетуге көмектеседі, кірісті 

арттыруға және кәсіпорынның пайдасын арттыруға мүмкіндік береді. 

Банкроттылықты 

диагностикалау 

Банкроттықты диагностикалау - бұл дағдарысты дамытудың белгілерін 

ертерек анықтау, дағдарыстың ауқымын анықтау және кәсіпорынды 

дағдарыстың дамуына әкелетін факторлардың құрамын зерттеу 

мақсатында кәсіпорынның қаржылық жағдайын зерттеу. 

8 КП/ТК Дүниежүзілік қаржы «Дүниежүзілік қаржы нарығының» тұжырымдамасының мәні мен 4 КҚ3/ОН3 
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нарығы мазмұны. Дүниежүзілік қаржы нарығының эволюциясы және даму 

тенденциялары. Дүниежүзілік қаржы нарығының негізгі ерекшеліктері: 

оның құрылымы және дүниежүзілік экономиканың дамуындағы рөлі. 

Дүниежүзілік қаржы нарығының жұмыс істеу шарттары. Инфрақұрылым 

және оның функциялары. Дүниежүзілік қаржы нарығының құқықтық, 

институционалдық және ақпараттық инфрақұрылымы. 

Дүниежүзілік қор 

нарығы 

Дүниежүзілік қор нарығы, оның негізін құрайтын және қайталама қаржы 

ресурстарының нарығы болып табылатын, ұлттық қор нарықтарын 

қондыруды білдіреді. Егер ұлттық қор нарықтарында қаржы мәмілелерінің 

субъектілері осы елдің заңды және жеке тұлғалары болып табылса, онда 

әр түрлі елдердің дүниежүзілік қор нарығының субъектілері болып 

табылады 

Дүниежүзілік 

инвестиция нарығы 

Ұзақ мерзімді капиталдардың халықаралық қозғалысының үдерісі, өз 

шеңберіне экспорттаушылар немесе импорттаушылар ретінде, не болмаса 

екеуіде бір уақытта, әрекет ететін әлемнің барлық елдерін тарта отырып, 

үнемі жеделдейді. Капиталды шетелге әкету (экспорттау) негізінде 

экономикалық субъектілердің (компаниялардың, банктердің, өнеркәсіптік 

топтардың және т. б.) өз табысын олардың есебінен арттыруға ұмтылуы 

жатыр, мұның ішінде: 

- тауарлар мен қызметтердің сыртқы нарықтарындағы өз үлесін кеңейту; 

- өнімнің сапасы мен техникалық деңгейін, өткізу және т.б. саласында өз 

артықшылықтарын пайдалану; 

- шетелдік ресурстарды (шикізат, жұмыс күші, ғылыми-техникалық білім) 

пайдалану; 

- халықаралық еңбек бөлінісінің, оның ішінде фирмаішілік еңбек 

бөлінісінің артықшылықтарын пайдалану; 

- өндіріс пен өткізу ауқымының артуынан әсер алу; 

- кедендік және басқа да протекционистік кедергілерді еңсеру; 

- еңбек, капитал және шикізат құнындағы еларалық айырмашылықтарды 

пайдалануға негізделген өндірісті ұтымды ету. 

9 КП/ТК 

Шаруашылық 

субъектілердің 

тәуекелдерін талдау 

және бағалау әдістері 

Нарықтық экономикадағы экономикалық тәуекелдің мәні мен 

алғышарттарын зерттеу; экономикалық тәуекелдің түрлері мен 

факторларын, шаруашылық жүргізуші субъектілердің тәуекелдерін талдау 

және бағалау әдіснамасын, сондай-ақ тәуекелді басқару тетіктерін, оны 

5 КҚ3/ОН3 
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төмендету тәсілдері мен құралдарын қарастыру. 

Шаруашылық 

жүргізуші субъектінің 

қаржылық 

дәрменсіздігі 

Кәсіпорындағы қаржылық тәуекелдерді өлшеу және бағалау тәсілдерін, 

кәсіпорындағы қаржылық тәуекелдерді басқару жүйесін, шаруашылық 

жүргізуші субъектінің кредиттік және нарықтық тәуекелдерін басқаруды 

зерделеу. 

Кәсіпорынның ақша 

ағындарын басқару 

Қаржыландыру және инвестициялауды басқару жүйесіндегі ақша 

ағындары. Ақша ағындарын есепке алу. Ақша ағындарын басқарудағы 

уақыт және тәуекел факторларын есепке алу. Ақша ағындарын болжау, 

оның нысандары мен әдістері. Ақша қаражатын басқару жөніндегі 

саясатты оңтайландыру. Ақша ағындарын оңтайландыру құралдары және 

оның тиімділігін бағалау. Ақша ағындарын басқару саясатының және 

кәсіпорынның қаржылық жағдайының өзара байланысы. 

10 ӨП Өндірістік практика 

Магистранттың өндірістік  практикасы оқу процесінде жинаған теориялық 

білімдерін бекіту, дағдыларды, құзыреттер мен оқыған білім беру 

бағдарламасы бойынша практикалық кәсіби қызмет тәжірибесін алу, 

сондай-ақ озық тәжірибені меңгеру мақсатында өткізіледі.    

5 

 

11 МҒЗЖ 

Магистрлік жобаның 

орындалуын қамтитын 

магистранттың 

эксперименталды-

зерттеу жұмысы 

Алған білімін практикамен ұштастыра отырып, өз мамандығы бойынша  

ғылыми-зерттеу жұмысын жасауды меңгереді. 

Ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізудің принциптері мен тәсілдерін біледі. 

Ғылыми пайымдау, тұжырым жасауға, зерттеуші ретінде ой қорытуға 

дағдыланады. 

Ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау және теория мен практиканы 

ұштастыру құзыретіне ие болады. 

13 
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4. Білім беру бағдарламасының мазмұны 
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ЖМ 
КК 01 Кәсіби және 

коммуникативтік 

ЖК ShT 5201 Шетел тілі (кәсіби) 2 60 1 Э ЖҚ1/ОН1 

ЖК Men 5202 Менеджмент 2 60 1 Э ЖҚ1/ОН1 

ЖК BP 5203 Басқару психологиясы 2 60 1 Э ЖҚ1/ОН1 

 1 модуль бойынша барлығы  6 180  3  

ММ 
NE 02 Нарықтық 

экономика 

ТК 

EMKR 5204 Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу 

4 120 1 Э КҚ2/ОН2 ASMKR 5204 Әлеуметтік саладағы мемлекеттік қаржылық реттеу 

IMKR 5204 Инвестицияны мемлекеттік қаржылық реттеу  

ЖК KM 5301 Қаржылық менеджмент (ілгерілмелі) 2 60 1 Э КҚ2/ОН2 

ТК 

TJS 5302 Табыс және жалақы саясаты 

4 120 1 Э КҚ2/ОН2 AEMS 5302 Әлеуметтік-экономикалық мемлекет саясаты 

IJ5302 Ішкіфирмалық жоспарлау  

 2 модуль бойынша барлығы  10 300  3  

ММ 
КA 03 Қаржылық 

және аналитикалық 

ТК 

SSTO 5303 Салық саясатын талдау және оңтайландыру  

5 150 1 Э КҚ3/ОН3 BPT 5303 Бизнес процестерін талдау 

BD 5303 Банкроттылықты диагностикалау  

ТК 

DKN 5304 Дүниежүзілік қаржы нарығы  

5 150 1 Э КҚ3/ОН2 DKN 5304 Дүниежүзілік қор нарығы 

DIN 5304 Дүниежүзілік инвестиция нарығы 

ТК ShSTTBA 

5305 

Шаруашылық субъектілердің тәуекелдерін талдау және 

бағалау әдістері  

5 150 1 Э КҚ3/ОН3 ShZhSKD 

5305 

Шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық 

дәрменсіздігі  

KAAB 5305 Кәсіпорынның ақша ағындарын басқару 

  Өндірістік практика  5 150 2   

 МЭЗЖ Магистрлік жобаның орындалуын қамтитын 13 390 1,2  
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магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысы 

 3 модуль бойынша барлығы  32 960  3  

ММ 
Att 04 

Аттестациялық 

 МЖРҚ Магистрлік жобаны ресімдеу және қорғау  12 360 2   

 4 модуль бойынша барлығы  12 360    

 Оқу жоспары бойынша барлығы   60 1800  9  

 

 

 
 


