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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. 

 

 
ОӘК отырысында білім беру бағдарламасы қаралды № 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 

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

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты Бітірушілерді ұйымдастыру-басқару, болжамдық - аналитикалық, әкімшілік - шаруашылық, 

өндірістік, ғылыми - педагогикалық, өндірістік және өндірістік емес сала және ғылыми-

педагогикалық қызмет субъектілеріндегі зерттеу қызметін табысты орындауға дайындау. 

Басқару шешімдерін қабылдау үшін жаңа білімдер мен іскерлікті өз бетінше иемденуге және 

қолдануға қабілетті, кәсіби және ғылыми қызмет нәтижелеріне жауапкершілігі бар бітірушілердің 

әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру. 

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 экономика магистрі дәрежесі беріледі. 

Маман лауазымдарының тізбесі Басшы, қаржы жөніндегі бас және жетекші маман, қаржы жөніндегі маман, қаржы директоры, 

коммерциялық менеджер, 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, мемлекеттік емес зейнетақы қорларында, қазынашылық органдарында, түрлі деңгейдегі 

әкімдіктер жанындағы қаржы басқармалары мен бөлімдерінде, барлық меншік нысанындағы 

кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы қызметтерінде, яғни мемлекеттің колледждері мен жоғары 

оқу орындарында ғылыми-зерттеу және оқытушылық қызмет мүмкіндігі бар жоғары кәсіптік 

білімді талап ететін лауазымдарда. 

Кәсіби қызмет саласы Осы білім беру бағдарламасы бойынша бітірушілер меншіктің барлық нысанындағы және қызмет 

салаларының кәсіпорындарында, қаржы органдары мен сақтандыру ұйымдарында, банк 

мекемелерінде, ипотекалық, лизингтік, факторингтік, брокерлік, зейнетақы, инвестициялық 

компанияларда, ломбардтарда, микрокредиттік ұйымдарда, кредиттік серіктестіктерде, бағалы 

қағаздар нарығында, сақтандыру, Қаржы және инвестициялық нарықтарда, ақша және капитал 

нарықтарында басқарушылық, кәсіби, талдау, кеңес беру қызметтерін жүзеге асырады, сондай-ақ 

тиісті ұйымдарда ғылыми-зерттеу қызметін жүргізеді. 

Кәсіби қызмет нысаны Республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар, ҚР Қаржы министрлігі, ҚР 

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, ҚР Ұлттық Банкі, ҚРБ қаржы нарығында 
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және қаржы мекемелерінде реттеу Агенттігі, министрліктер қызметтері және жарықтары, банктер, 

сақтандыру, зейнетақылық, ипотекалық және лизингтік компаниялар, ломбардтар, несиелік 

серіктестіктер, биржалар, бюджеттік ұйымдар мен мекемелер, инвестициялық қорлар, түрлі 

ұйымдастыру-құқықтық формалардың шаруашылық субъектілері, экономикалық соттар,  
Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі. 

Кәсіби қызмет функциясы - ұйымдастыру-басқару қызметі.  

- экономикалық қызмет;  

- өндірістік-технологиялық қызмет; 

- тәжірибелік-зерттеу қызметі; 

- есептік-жобалау қызметі; 

- құқықтық қызметі; 

- ғылыми-педагогикалық қызмет. 

Кәсіби қызмет түрлері 7М041 - "Қаржы" білм беру бағдарламасы бойынша экономика ғылымдарының магистрлері 

келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: ұйымдастырушылық - басқару, өндірістік-

технологиялық, есептік-жобалау, Эксперименталды-зерттеу, экономикалық, құқықтық, 

аналитикалық 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:   
- қоғамдық қатынастардың дамуы, экономикалық зерттеулердің қазіргі даму 

үрдістері, педагогикалық қызметтің психологиялық табиғаты туралы. 

Үйрену керек: 

-оқыту және тәрбиелеу процесінде философиялық талдау, Оқу-тәрбие процесін 

құрастыру, шығармашылық-дамыту ортасын құру әдістерін қолдану. 

- коммуникацияларды басқару, шет тілін еркін меңгеру, қоршаған құбылыстардан 

заңдылықтарды, теорияларды және болжамдарды бөліп алу. 

Коды Кәсіби  құзыреттілік Коды Оқыту нәтижелері 

ЖҚ2 Құзыретті болу: 

- қазіргі ғылыми зерттеулерді зерттеу, олардың 

нәтижелілігіне бағалау жүргізу мәселелерінде, 

- - мінез-құлықтық экономика мен маркетингтегі 

қоғамдық пікірді зерттеу және зерттеу. 

ОН2 Білу:   
- ғылыми зерттеулердің теориялық негіздері, методология және зерттеу әдістері, 

мінез-құлық экономикасы және маркетинг туралы. 

Үйрену керек: 

- құбылыстарды дербес бағалауды жүргізу, ғылыми негізділік тұрғысынан 

проблемаларды талдау және тұжырымдау; 

- маркетинг элементтері мен принциптерін қолдану, нарық қажеттілігін болжау 

және бағалау. 

ЖҚ3 Құзыретті болу: 

- қаржы жүйесін, әлеуметтік саланы және 

инвестицияларды реттеуде мемлекет әдістерін 

қолдануды зерттеу және талдау мәселелерінде 

 

 

 

 

 

 

 

ОН3 Білу:   
 - қаржы жүйесінің тиімділігі теориялары, экономиканы, әлеуметтік саладағы, 

инвестициялар саласындағы мемлекеттік қаржылық реттеу салалары. 

Үйрену керек:  

- ұлттық және әлемдік қаржы нарықтарының жұмыс істеу және даму 

тенденцияларын, экономиканың мемлекеттік секторындағы, инвестицияларды 

қаржылық реттеу саласындағы басқару ерекшеліктерін қолдану. 

- қаржы жүйесін, қаржы нарықтарын дамыту мен талдау бойынша зерттеулерге 

негізделген мемлекеттің экономикалық саясатын болжау және жоспарлау, 

сондай-ақ қорытындылар мен ұсыныстар жасау. 

ЖҚ4 Құзыретті болу: ОН4 Білу:   
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- қаржы-банк саласы, Екінші деңгейдегі банктер 

мен шаруашылық жүргізуші субъектілердің жұмыс 

істеуінің негізгі қаржылық көрсеткіштерін арттыру 

бойынша шаруашылық жүргізуші субъектінің баға 

саясаты саласында 

 

 

 

 

 

- қаржылық тәуекелдерді басқарудың теориялық аспектілері, қаржы-банк 

саласындағы қаржылық талдаудың негізгі түрлері, экономикалық субъектінің 

баға саясаты. 

Үйрену керек:  

- банктік тәуекелдерді талдау және бағалау, пайданың өсуіне арналған 

резервтерді және ұйымдардың негізгі қаржылық көрсеткіштерінің мәндерін 

арттыру, бағаны кемсітуді талдаудың әр түрлі әдістерін қолдану. 

- қаржылық жобалар, қаржылық тәуекелдерді басқару және баға саясаты 

саласында экономикалық және ғылыми-педагогикалық ойлау әдістерін қолдану. 

ЖҚ5 Құзыретті болу: 

- ҚЕХС және шаруашылық жүргізуші 

субъектінің қаржылық есептілік принциптері 

бойынша бухгалтерлік есепті жүргізу негізінде 

белгісіздік және тәуекел жағдайында экономикалық 

және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер 

қабылдауда , экономикалық жағдайға сәйкес 

басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін 

ақпараттық базаны талдау және бағалау; 

- халық пен кәсіпорын қызметкерлерінің 

кірістерін қалыптастыру, әлеуметтік саясат, 

өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлау, салық 

салу, бюджеттік-салықтық жоспарлау мәселелерінде. 

 

ОН5 Білу:   

- бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және қаржылық есептілікті, аудиторлық 

қорытындыны қалыптастыру үшін Қаржылық есеп пен аудиттің халықаралық 

стандарттарының принциптері. 

 - халықтың кірістерін, әлеуметтік мәселелерді, салық салу тетігін қалыптастыру 

және бөлу саласындағы мемлекеттің экономикалық саясатының бағыттары 

Үйрену керек: 

- ұйымдардың активтерін, капиталы мен міндеттемелерін есепке алудың қазіргі 

заманғы әдістерін, кәсіпорындарды аудиторлық тексерудің негізгі рәсімдерін 

қолдану.  

- банк қызметін, активтер мен пассивтерді, банк тәуекелдерін, Банктің өтімділігін 

басқаруды білу. 

- коммерциялық банктердің өтімділігін арттыру үшін банктің қаржы ресурстарын 

тиімді басқару дағдыларын қолдану. 

-халық пен кәсіпорын қызметкерлерінің кірістерін қалыптастыру, әлеуметтік 

саясат, өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлау, салық салу, бюджеттік-

салықтық жоспарлау бойынша білімді қолдану; 

-кәсіби, ғылыми-педагогикалық қызметте мемлекеттің әлеуметтік және салық 

саясаты саласындағы зерттеу нәтижелерін, бизнес-үдерістерді талдауды қолдану. 

ЖҚ6 Құзыретті болу: 

- қаржылық білім беру жүйесіндегі оқыту 

әдістемесінде, педагогикалық қызметтегі 

инновациялық білім беру технологияларында. 

 

ОН6 Білу:   
- қаржылық білім беру жүйесінде оқытудың заманауи әдістері, инновациялық 

білім беру технологиялары 

Үйрену керек: 

- ғылыми талдауды пайдалана отырып пәндерді оқытуда қазіргі заманғы есепке 
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3. Пәндер туралы ақпарат 

 

№ Цикл  

 

Пәндер атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы  

(30-50 сөз) 

Кредиттер 

көлемі 

Қалыптасаты

н құзыреттер / 

нәтижелер 

(кодтар) 

1 БП/ЖОО 
Ғылым тарихы мен 

философиясы 

Философиялық дайындықтың мазмұны магистранттардың философиялық 

компетенттілігін қалыптастыруды меңгереді. 

Ғылым тарихы мен философиясының мәні мен маңыздылығын біледі. 

 Ғылымның пайда болуы мен дамуын, ғылыми теориялары мен әдістерінің 

өзгертілуін жан-жақтан және терең талдау жүргізуге дағдыланады. 

Ғылым тарихы мен философиясы пәнінен алған білімді практикада пайдалана 

алатын болады.  

4 ЖҚ1/ОН1 

2 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. 

5 ЖҚ1/ОН1 

3 БП/ЖОО 
Жоғары мектеп 

педагогикасы 

Педагогиканың жалпы мәселелерін меңгереді. 

Педагогиканың даму жолдары мен оған үлес қосқан ғалымдардың еңбектерін 

біледі. 

Педагогиканы басқа ғылымдармен байланыстыру дағдысы қалыптасып, 

бекиді. 

4 ЖҚ1/ОН1 

 

 

 

 

алу-қаржылық үрдістердегі қазіргі теорияларды, концепцияларды, мәселелерді 

және перспективаларды анықтау және жүйелеу 

-қаржы саласында ғылыми зерттеулерді қолдану және педагогикалық және 

ғылыми-зерттеу қызметі үшін озық тәжірибені жинақтау. 
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Педагогиканың жеке пәндерге тармақталуын және оларды өзара 

байланыстыра қарау құзыретіне ие болады. 

4 БП/ЖОО 
Психологияны 

басқару 

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. 

4 ЖҚ1/ОН1 

5 БП/МК 
Педагогикалық 

практика 

Педагогикалық практика оқыту мен оқу әдістемесінің практикалық 

дағдыларын қалыптастыру мақсатында өткізіледі. Бұл ретте магистранттар 

бакалавриатта сабақ өтуге тартылуы мүмкін. 
3 ЖҚ6/ОН6 

6 БП/ТК 

Қазіргі заманғы 

ғылыми зерттеулер 

әдістері 

Ғылыми зерттеу әдістемесі. Теориялық зерттеу және эксперимент-ғылыми 

зерттеудің негізі. Ғылыми таным әдістері. Ғылыми зерттеудің негізгі 

кезеңдері.       Эксперименталды зерттеу нәтижелерін өңдеу әдістері. 

Математикалық статистика әдістерін қолдану. Зерттеу нәтижелерін салыстыру 

әдістері. Корреляция мәні. 

3 КҚ2/ОН2 

Ғылыми зерттеулер 

тиімділігін бағалау 

Экономикалық зерттеулерді жүргізудің әдіснамалық және әдістемелік 

тәсілдерін зерделеу; қойылған проблеманы сыни талдауды ескере отырып, 

зерттеу процесінің құрылымы мен кезеңдерін анықтау; зерттеуді жүргізудің 

негізгі әдістерін терең зерделеу және осының негізінде тұжырымдамалар мен 

аналитикалық құралдарды қолдану негізінде дербес бағалау дағдыларын 

меңгеру. 

Мінез-құлықтық 

экономика және 

маркетинг 

Маркетинг кәсіби экономистерді дайындау барысындағы негізгі пәндердің бірі 

болып табылады. Маркетинг курсының құрылымы мен мазмұнын зерттеу 

барысында маркетингтің теориялық негіздеріне, нарықты зерттеу 

методологиясына және оның конъюнктурасына, маркетингтік зерттеулерге 

және кәсіпорындағы маркетингті басқаруды талдауға, сондай-ақ нарықтың 

қажеттілігін болжау мен бағалауға ерекше көңіл бөлінген. 

7 БП/ТК 

Экономиканы 

мемлекеттік 

қаржылық реттеу 

Мемлекет тарапынан қоғамдық өндірісті дамыту мақсатында қажетті бағытта 

мемлекеттік қаржылық реттеу жүзеге асырылады. Макроэкономикалық тепе-

теңдікке және оның жұмыс істеуінің әрбір нақты кезеңінде экономиканың 

үдемелі дамуына ықпал ету үшін шаруашылық жүргізу субъектілеріне 

4 КҚ3/ОН3 
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қаржылық әсер етудің нысандары мен әдістерін мемлекеттің мақсатты және 

дәйекті қолдану процесі. 

Әлеуметтік салада 

мемлекеттік 

қаржылық реттеу 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттарының бірі Әлеуметтік 

сала және оның дамуы болып табылады.  Осы саланың жай-күйі көбінесе 

Еңбек ресурстарын молықтыру процестерін, олардың саны мен сапасын, 

өндірістік күштердің ғылыми-техникалық даму деңгейін және басқа да 

мемлекеттің әлеуметтік салаға қаржылық әсер етудің нысандары мен әдістерін 

қолдануын айқындайды микро және макроэкономикалық тепе-теңдік пен 

бүкіл экономиканың үдемелі дамуына ықпал етеді. 

Инвестицияны 

мемлекеттік 

қаржылық реттеу 

Инвестициялар ұлттық экономиканы дамытудың маңызды драйвері болып 

табылады. Олар экономикалық өсуді, мемлекеттегі жұмыспен қамту деңгейін 

айқындайды, әлеуметтік - экономикалық дамудың инновациялық жолы 

бойынша қозғалысты қамтамасыз етеді. Бұл курс инвестициялық қызметке 

қаржылық әсер етудің нысандары мен әдістерін, белгісіздік және тәуекел 

жағдайында инвестициялық жобаны бағалауды, қаржылық инвестициялардың 

табыстылығы мен тәуекелін, халықаралық инвестицияларды, олардың микро 

және макроэкономикалық тепе-теңдік пен бүкіл экономиканың үдемелі 

дамуына әсерін қарастырады. 

8 КП/ЖОО Қаржы теориясы 

Қаржылық категорияларды, ұғымдарды, терминдерді, олардың жіктелуін, 

әлеуметтік-экономикалық үрдістердегі маңызы мен орнын меңгеруде 

магистранттарды теориялық және тәжірибелік даярлау; қоғамның әлеуметтік-

экономикалық дамуының нақты жағдайларында оларды қолдану әдістері мен 

қаржыларды ұйымдастыру нысандарының өзара байланысы мен өзара 

байланысын түсінуге қол жеткізу. 

3 КҚ3/ОН3 

9 КП/ТК 

Дүниежүзілік қаржы 

нарығы 

Курста ірі қаржы орталықтарына салыстырмалы талдау беріледі, дүниежүзілік 

қаржы орталығын қалыптастыру принциптері, қаржы нарықтарының үлгілері, 

олардың артықшылықтары мен кемшіліктері, мемлекеттік реттеу 

ерекшеліктері, әлемдік нарықтың ірі қатысушыларының өзара іс-қимыл тетігі 

анықталады. 
5 КҚ3/ОН3 

Дүниежүзілік қор 

нарығы 

Халықаралық қор нарығы - ұлттық фондтық нарықтарға негіз қалаушы болып 

табылады, ол оның негізін құрайды және екінші қаржы ресурстары нарығы 

болып табылады. Егер ұлттық қор рыноктарында қаржы операцияларының 

субъектілері еліміздің заңды тұлғалары мен жеке тұлғалары болса, онда 

Халықаралық қаржы нарығында - әртүрлі елдерде. 
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Дүниежүзілік 

инвестиция нарығы 

Ұзақ мерзімді капиталдардың халықаралық қозғалысы процесі өз орбитасына 

капиталды не сол және басқа да бір мезгілде экспорттаушылар немесе 

импорттаушылар ретінде 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 

ұлғайтуға ұмтылысы жатыр. 

10 КП/ТК 

Қаржылық 

тәуекелдерді басқару 

Бұл пәнде тәуекел ұғымының негіздері және олардың түрлері оқытылады. 

Есептеу және сараптамалық бағалау жүргізу жолымен оларды бағалау әдістері 

келтірілген. Тәуекелдерді төмендету жолдары көрсетілді. 

6 КҚ4/ОН4 
Банк секторының 

тәуекелдері 

Қаржы және банк тәуекелдерінің пайда болу көздері, олардың жіктелуі, банк 

тәуекелдерін азайту әдістері, тәуекелдерді сақтандыру, несие беруді 

қамтамасыз ету сапасы, банктердің кредиттік қызметінде провизияларды 

қалыптастыру, банк портфелінің тәуекелдерін оңтайландыру қарастырылады. 

Қаржылық жүйені 

реттеу және 

тәуекелдерді басқару 

Қаржылық тәуекелдерді басқарудың теориялық негіздері, оларды басқару 

жүйесі,тәуекел шараларын құндық бағалау әдістемесі (VAR) қарастырылады. 

Қаржылық және экономикалық тәуекелдерді талдау. 

11 КП/ТК 

Коммерциялық 

банктерде қаржылық 

анализ 

Нарықтық экономика жағдайында банк жүйесінің табысты дамуы, өтімділігі 

мен сенімділігі көбінесе банктерде банк қызметінің қол жеткізілген 

нәтижелеріне нақты және жан-жақты баға беретін, олардың күшті және әлсіз 

жақтарын айқындайтын, туындайтын проблемаларды шешудің нақты 

жолдарын айқындайтын талдау жұмысын қоюға байланысты. 

5 КҚ4/ОН4 Банк балансының 

анализі 

Коммерциялық банктің қаржылық тұрақтылығын зерделеу кезінде банк 

балансын талдауға ерекше көңіл бөлінеді. Ол сыртқы және ішкі 

пайдаланушылармен жүргізілуі мүмкін. 

Коммерциялық 

банктің қаржылық 

нәтижелерінің анализі 

Қаржылық талдаудың бағыттары мен әдістері коммерциялық банктің қызметін 

бағалаудың орталық бөлігі ретінде, Банктің клиенттер алдындағы өз 

міндеттемелерін орындау қабілетіне әсер ететін факторлар қаржылық 

талдаудың негізгі тәсілдері мен құралдары қарастырылады. 

12 КП/ТК 

Шаруашылық  

субъектілерінің баға 

саясаты 

Баға тұтыну шешімдерін қабылдаудың маңызды өлшемі болды және болып 

қала береді. Баға бәсекелестік саясаттың дәстүрлі элементі ретінде өз 

позициясын сақтайды, кәсіпорынның нарықтық жағдайы мен пайдасына өте 

үлкен әсер етеді. 

5 КҚ4/ОН4 

Бағалық Бағалық кемсітушілік түрлері: жасалған бағалық кемсітушілік, сатып алу 
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дискриминация көлеміне байланысты бағалық кемсітушілік, тұтынушылар топтары бойынша 

бағалық кемсітушілік. 

Бағалық бәсекелестік 

Баға бәсекелестігі ұсынылатын өнімнің немесе қызметтердің неғұрлым төмен 

бағасына (өзіндік құнына) негізделген бәсекелестік нысаны болып табылады. 

Оны жаппай сұранысқа бағдарланған компаниялар, сондай-ақ өткізу 

проблемалары кенеттен шиеленіскен жағдайда позицияларды нығайту кезінде 

жаңа тауарлармен нарыққа ену барысында қолданады. 

13 КП/ТК 

Қаржылық есеп беру 

мен аудиттің 

халықаралық 

стандарттары 

Бұл пәнде ХҚЕС және АХС қолдану аясы, сондай-ақ осы стандарттарда 

пайдаланылатын негізгі анықтамалар, халықаралық тәжірибеде қабылданған 

активтерді, капитал мен міндеттемелерді есепке алу әдісі; аудиторлық 

кәсіпорындардың негізгі процедуралары, халықаралық аудит стандарттарын 

түсіндіру. 

4 КҚ5/ОН5 
Халықаралық 

қаржылық есептілік 

стандарттары 

Пән халықаралық қаржылық есептілік стандарттары бойынша Комитет 

әзірлеген және жариялаған қаржылық есептілік стандарттарын қарастырады 

және зерттейді. 

Қаржылық аудиттің 

халықаралық 

стандарттары 

Бұл пәнде стандарттарда қолданылатын негізгі анықтамалар, халықаралық 

тәжірибеде қабылданған активтерді, капиталды және міндеттемелерді есепке 

алу әдістері; кәсіпорындарды аудиторлық тексерудің негізгі рәсімдері, 

халықаралық аудит стандарттарын түсіндіру оқытылады. 

14 КП/ТК 

Банк активтерін 

басқару 

Активтерді басқару принциптері, сапа активтері мен тәуекелдердің жай-күйін 

бағалау, Активтерді басқару тәсілдері мен әдістері, активтерді басқарудың 

халықаралық тәжірибесі қарастырылады. 

5 КҚ5/ОН5 

Банктің активтері мен 

пассивтерін басқару 

Коммерциялық банктің ең жоғары кірісін алуға ол жұмылдырылған ақша 

ресурстарын: банктің активтері мен пассивтерін неғұрлым тиімді пайдалану 

есебінен қол жеткізуге болады. 

Коммерциялық 

банктің өтімділігін 

басқару 

Әлеуметтік-экономикалық дамудың қазіргі кезеңі нарықтық қатынастардың 

қалыптасуымен сипатталады: жаңа ақша-кредит жүйесі қалыптасады, несие-

қаржы институттарының жаңа түрлері пайда болады, нарықтық экономикаға 

барабар банк жүйесінің құрылымы өзгереді. 

15 КП/ТК 
Табыс және жалақы 

саясаты 

Еңбек нарығының институттары, әлеуметтік сақтандыру институттары және 

әлеуметтік көмек институттары қарастырылады. Құрылымы нарықтық 

экономикалық процестердің нәтижесінде де, ұлттық кірісті қайта бөлу 

әдістерімен кірістерді қалыптастыру процесіне мемлекеттің араласуының 

көмегімен де өзгеруі мүмкін халықтың табыстары. 

4 КҚ5/ОН5 
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Мемлекеттің 

әлеуметтік-

экономикалық 

саясаты 

Бұл курс әлеуметтік саясаттың теориялық негіздері мен тарихын, әлеуметтік-

экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын және заңнамалық базаны, 

экономикалық шешімдердің әлеуметтік салдарларын, Халықты әлеуметтік 

қорғауды, қазіргі жағдайда мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының 

басымдықтарын қарастырады. 

Ішкіфирмалық  

жоспарлау 

Курс Фирмаішілік жоспарлауға арналған – қойылған мақсаттарға жету 

бойынша әр түрлі қызметтер мен бөлімшелердің күш-жігерін үйлестіретін 

және біріктіретін кәсіпорын қызметін басқарудың қазіргі заманғы 

тұжырымдамасы. Кәсіпорынның пайдасын басқаруға, сондай-ақ 

банкроттықты және дағдарысты жағдайларды болдырмау тәсілдеріне көп 

көңіл бөлінген.  

Кәсіпорынның мақсаттарын іске асыру үдерісімен байланысты барлық 

мәселелер кешені қаралды: жоспарлау, бюджеттерді әзірлеу, қызметтің нақты 

нәтижелерінің жоспарлы нәтижесінен ауытқуы, оңтайлы басқару шешімдерін 

әзірлеу. 

16 КП/ТК 

Салық саясатын  

талдау және 

оңтайландыру 

Бұл курс салықтық жоспарлау мен болжауды, корпоративтік салықтық 

жоспарлауды, кәсіпорындағы ішкі салықтық жоспарлауды, стратегиялық 

салықтық жоспарлауды, мемлекеттің салық пиитикасын оңтайландыру 

мақсатында мемлекеттегі салық жүйесін салықтық реттеуді жетілдіру 

жөніндегі іс-шараларды зерделеуді көздейді. 

5 КҚ5/ОН5 Бизнес процестерін 

талдау 

Бизнес-үдерістерді талдау шығындарды азайтуға, тиімділікті арттыруға және 

ақыр соңында кәсіпорынның табысын арттыруға көмектеседі. Бизнес-

үдерістерді құру нақты түсінік береді: қандай кезеңге кім жауап береді, қандай 

лауазымға ие және не істеу керек. Мұндай құрылымдау өндірісті 

ұйымдастырудың ашық схемасын жасайды және оны оңай басқаруға 

мүмкіндік береді. Бизнесті ұйымдастыру осылайша қаржылық және уақытша 

ресурстардың артық шығындарын анықтауға көмектеседі.  Бұл курсты оқиды. 

Банкроттылықты 

диагностикалау 

Банкроттықтың диагностикасы оның дағдарыстық даму белгілерін ерте 

анықтау мақсатында кәсіпорынның қаржылық жағдайын зерттеу, дағдарыс 

ауқымын анықтау және кәсіпорынның дағдарыстық дамуына себепші болатын 

факторлар құрамын зерттеу болып табылады. Бұл курсты оқиды. 

17 КП/ТК 
Қаржы пәндерді 

оқытудың әдістемесі 

Қаржылық-экономикалық зерттеулерді жүргізудің әдіснамалық және 

әдістемелік тәсілдерін зерделеу; зерттеу процесінің құрылымы мен кезеңдерін 

анықтау, қаржылық зерттеуді жүргізудің негізгі әдістерін зерделеу және 

4 КҚ6/ОН6 



 
 

Академия «Bolashaq» 

Сапа менеджмент жүйесі 

Білім беру бағдарламасы 

 «7М04101 - Қаржы» 

СМЖ БББ-2019 

Күні 29.08.19 ж.  

16 беттің 14 беті 

 

осының негізінде тұжырымдамалар мен аналитикалық құралдарды қолдану 

негізінде дербес бағалау дағдыларын меңгеру. 

Қаржылық есеп  пәнін 

оқыту әдістемесі 

Қаржылық-экономикалық зерттеулерді жүргізудің әдіснамалық және 

әдістемелік тәсілдерін зерделеу; қойылған есепке алу-қаржылық проблеманы 

сыни талдауды ескере отырып, зерттеу процесінің құрылымы мен кезеңдерін 

анықтау. 

Қаржылық 

экономикалық 

пәндерді оқытудың 

қазіргі заманғы 

технологиялары 

Қазіргі заманғы технологияларды қолдана отырып, қаржылық - экономикалық 

зерттеулерді жүргізудің әдіснамалық және әдістемелік тәсілдерін зерделеу, 

қойылған проблеманы талдауды ескере отырып, зерттеу процесінің құрылымы 

мен кезеңдерін анықтау; зерттеуді жүргізудің негізгі әдістерін зерделеу. 

18  Зерттеу практикасы 

Магистранттың зерттеу практикасы отандық және шетелдік ғылымның ең 

жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми 

зерттеудің, экспериментті деректерді өңдеудің және түсінік берудің қазіргі 

заманғы әдістерімен танысу мақсатында өтеді. 

12 КҚ2/ОН2 

19 МҒЗЖ 

Магистрлік 

диссертацияның 

орындалуын 

қамтитын 

магистранттың 

ғылыми-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. 

24 КҚ2/ОН2 
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ЖМ 

AG 01 

Әлеуметтік-

гуманитарлық 

ЖК GTF 5201 Ғылым тарихы мен философиясы 4 120 1 Э 

ЖҚ1/ОН1 
ЖК ShT 5202 Шетел тілі (кәсіби) 5 150 1 Э 

ЖК ZhMP 5203 Жоғары мектеп педагогикасы 4 120 1 Э 

ЖК BP 5204 Басқару психологиясы 4 120 1 Э 

 1 модуль бойынша барлығы  17 510  4  

ММ  
GZ 02 Ғылыми 

зерттемелі 

ТК 

KZGZA 5205  Қазіргі заманғы ғылыми зерттеулер әдістері 

3 90 1 Э 

КҚ2/ОН2 

GZTB 5205 Ғылыми зерттеулер тиімділігін бағалау 

MKEM 5205 Мінез-құлықтық экономика мен маркетинг 

ЖК МҒЗЖ Магистрлік жобны орындауды қоса есептегендегі 

магистранттың тәжірибелік-зерттеу жұмысы 

24 720 1-4  

МК  Зерттеу практикасы 12 360 4  

 2 модуль бойынша барлығы  39 1170  1  

ММ 

KE 03 

Қаржылық-

экономикалық 

ТК 

EMKR 5307 Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу 

4 120 1 Э 

КҚ3/ОН3 

ASMKR 5307 Әлеуметтік салада мемлекеттік қаржалық реттеу 

IMKR5307 Инвестицияны мемлекеттік қаржылық реттеу 

ЖК KT 5301 Қаржы теориясы 3 90 2 Э 

ТК 

DKN 5305 Дүниежүзілік қаржы нарығы 

5 150 2 Э DKN 5305 Дүниежүзілік қор нарығы 

DIN 5305 Дүниежүзілік инвестиция нарығы 

 3 модуль бойынша барлығы  12 360  3  

ММ 
KA 04 

Қаржылық-
ТК 

KTB 5304 Қаржылық тәуекелдерді басқару 
6 180 2 Э КҚ4/ОН4 

BST 5304 Банк секторының тәуекелдері 
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аналитикалық KJRTB 5304 Қаржылық жүйені реттеу мен тәуекелдерді басқару 

ТК 

KBKA 5306 Коммерциялық банктердегі қаржылық анализ  

5 150 2 Э BBA 5306 Банк балансының анализі 

KBKNA 5306 Коммерциялық банктің қаржылық нәтижерлерінің анализі 

ТК 

ShSBS 5308 Шаруашылық субъектілерінің баға саясаты 

5 150 2 Э BD 5308 Бағалық дискриминация 

BB 5308 Бағалық бәсекелестік 

 4 модуль бойынша барлығы  16 480  3  

ММ 

KB 05 

Қаржылық-

банктік 

ТК 

KEBAHS 

6207 

Қаржылық есеп беру мен аудиттің халықаралық стандарттары 

4 120 3 Э 

КҚ5/ОН5 

HKES 6207 Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары 

KAHS 6207 Қаржылық аудиттің халықаралық стандарттары 

ТК 

BAB 6208 Банк активтерін басқару 

4 120 3 Э BAPB 6208 Банк активтері мен пассивтерін басқару 

KBOB 6208 Коммерциялық банктердің өтімділігін басқару  

ТК 

TJS 6302 Табыс және жалақы саясаты 

4 120 3 Э MAES 6302 Мемлекеттің әлеуметтік экономикалық саясаты 

IJ 6302 Ішкіфирмалық жоспарлау  

ТК 

SSTO 6303 Салық саясатын талдау және оңтауландыру 

5 150 3 Э BPT 6303 Бизнес процестерін талдау 

BD 66303 Банкроттылықты диагностикалау   

 5 модуль бойынша барлығы  17 510  4  

ММ 

KA 06 

Қаржылық-

ақпараттық 

ТК 

KPOA 6206 Қаржылық пәндерді оқытудың әдістемесі  

4 120 3 Э 
КҚ6/ОН6 

KEPO 6206 Қаржылық есеп пәнін оқыту 

KEPOKZT 

6206 

Қаржылық-экономикалық пәндерді оқытудың қазіргң заманғы 

технологиялары 

МК  Педагогикалық практика 3 90 3  

 6 модуль бойынша барлығы  7 210  1  

ММ 
Att 07 

Аттестациялық 

 МДРжҚ Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау 12 360 4   

 7 модуль бойынша барлығы  12 360    

 Оқу жоспары бойынша барлығы  120 3600  16  

 


