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1 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты Бітірушіге бәсекеге қабілеттілік, құзыреттілік және мобильділік беретін сапалы білім беруді қамта-

масыз ету. Еңбек нарығында, қаржы саласы ұйымдарында және экономиканың нақты секторында, 

мемлекеттік және жеке қаржы саласында сұранысқа ие бірнеше тілді еркін меңгерген, қазіргі за-

манғы формациядағы қаржы-несие саласы мамандарының практикалық дағдыларын, кәсіби құзы-

реттіліктерін қалыптастыруға ықпал ететін білім беру ортасын құру. Білім алушыларда жалпы мәде-

ни және әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру және дамыту: мақсаткерлік, ұйымшылдық, 

жауапкершілік, азаматтық, төзімділік және коммуникабелділік. 

Білім беру бағдарламасы бойынша кадр даярлау бағытының картасы 

Білім беру саласының коды мен атауы 6В04 Бизнес, басқару және құқық 

Даярлау бағытының коды мен атауы 6В041 Бизнес және басқару 

Білім беру бағдарламасының коды мен 

атауы 

6В04101 – «Қаржы» 

Бітірушінің біліктілік сипаты 

Берілетін дәреже 6В04101 – «Қаржы»  білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры 
Маман лауазымдарының тізбесі Қаржы жөніндегі бас және жетекші маман, қаржы жөніндегі маман, қаржы директоры, 

коммерциялық менеджер, қаржы аналитигі, аудитор немесе ревизор, сыртқы экономикалыө қызмет 

жөніндегі маман, республикалық, аймақтық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдарда, 

банктерде, биржаларда, қаржы және саңтандыру компанияларында, инвестициялық қорларда, ҚР 

Қаржы министрлігінде, ҚР Ұлттық банкісінде, мемлкеттік емес зейнетақы қорларында, 

қазынашылық органдарында, түрлі деңгейдегі әкімшілктер жанындағы қаржы басқармалары мен 

бөлімдерінді, меншіктің барлық нысандарындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы 

қызметтерінде, яғни жоғары кәсби қажет ететін лауызымдарда жұмыс істей алады. 
Кәсіби қызмет саласы Барлық меншік нысанындағы кәсіпорындарда, қаржы органдары мен сақтандыру ұйымдарында, 

ЕДБ мен банктік емес қаржы-кредит мекемелерінде, ипотекалық, лизингтік, факторингтік, 

брокерлік, зейнетақы, инвестициялық компанияларда, БҚН-да , ақша және капитал нарықтарында. 

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

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, ҚР Ұлттық Банкі, ҚР Қаржы нарығы мен қаржы 

ұйымдарының қызметін реттеу және қадағалау агенттігі, министрліктер мен ведомстволардың 

экономикалық қызметтері, ЕДБ, сақтандыру, зейнетақы, ипотекалық және лизингтік компаниялар, 

ломбардтар, кредиттік серіктестіктер, биржалар, бюджеттік мекемелер мен ұйымдар, инвестициялық 
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қорлар, түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы шаруашылық субъектілері, экономикалық соттар, 

Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы), 

сондай-ақ ғылыми-зерттеу ұйымдары, жоғары оқу орнына дейінгі білім беру мекемелері (мектептер, 

гимназиялар, лицейлер, колледждер). 

Еңбек функциялары Жұмыс берушілердің талаптарына және еңбек нарығының сұраныстарына сәйкес сапалы білім беру 

қызметтерін ұсыну, кәсіби қызметте бизнес және басқару бакалавры келесі функцияларды 

орындайды: 

- Ұйымдастыру-басқару қызметі; 

- Экономикалық қызмет; 

- Өндірістік-технологиялық қызмет; 

- Эксперименттік-зерттеу қызметі; 

- Есептік-жобалау қызметі; 

Кәсіби қызмет түрлері - Экономикалық; 

- Ұйымдастырушылық – басқарушылық қызмет; 

- Өндірістік-технологиялық; 

- Есептік-жобалық;  

- Эксперименттік-зерттеу; 

- Аналитикалық; 

- Консультациялық; 

- Құқықтық. 
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2. Құзыреттілік картасы 

Коды Жалпы құзыреттілік Коды Оқыту нәтижелері 

ЖҚ1 Құзыретті болу:  

- әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық 

ғылымдардың негізгі ережелері мен әдістерін 

қолдануда, кәсіби міндеттерді шешуде заманауи 

ақпараттық технологияларды қолдануда; 

- нормативтік құжаттармен және арнайы әдебиетпен 

жұмыс істеу, оларды талдау және жүйелеу; тілдік 

және сөйлеу құралдарын қолдану көптілді қарым-

қатынас жағдайларына барабар; 

- денсаулықты сақтау және нығайту, тұлғаның 

психофизикалық қабілетін, қасиеттері мен 

қасиеттерін жетілдіру бойынша қызметті 

ұйымдастыруда. 

ОН1 

 

Білу:  

-  лексиканың, грамматикалық жүйенің, интенцияның прагматикалық 

құралдарының жеткілікті көлемі негізінде қарым-қатынас және таным 

есептерін шешудің тілдік және тілдік құралдары; 

-  базалық философиялық және әлеуметтік-гуманитарлық категориялар мен 

тұжырымдамалар, қоғамның тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен 

заңдылықтары, Қазақстанның қазіргі тарихы оқиғаларының себептері мен 

салдары; 

- сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың рухани-адамгершілік тетіктері. 

Үйренуі керек:  

- кәсіби міндеттерді шешуде әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық 

білімді қолдану, кәсіби қызмет саласындағы тауарлар мен қызметтер 

нарығының жағдайын талдау; 

- кәсіби коммуникативтік қызметте оқытылатын шетел және қазақ тілінің 

фонологиялық, лексикалық, грамматикалық құбылыстарын, кәсіби қарым-

қатынас жағдайында ауызша және жазбаша коммуникацияны жүзеге 

асырудың тілдік құралдарын қолдану; 

-қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен 

Интернет ресурстарды қолдана отырып, мектеп жасына дейінгі балалармен 

оқу-тәрбие жұмысын жүзеге асыру. 

ЖҚ2 Құзыретті болу:  

- әлеуметтік-саяси модульді (саясаттану, психология, 

мәдениеттану, Әлеуметтану), қоғамның әлеуметтік-

этикалық құндылықтарын осы пәндердің базалық 

білім жүйесіндегі интеграциялық үдерістердің өнімі 

ретінде қалыптастыратын ғылымның барлық 

саласындағы пәндік білімдерді (түсініктерді, 

идеяларды, теорияларды) түсіндіруде және 

түсіндіруде. 

ОН2 Білу:  

-  Қазақстан халқының мәдени мұрасы; 

 -  қоғамның әлеуметтік құрылымы мен стратификациясы; 

 -  белгілердің, мәндердің, архетиптердің, символдардың шығу тегі мен мәні 

мәдени код жүйесі ретінде болмыс тәсілімен анықталған материалдық 

мәдениет типімен арақатынас арқылы; 

-  әлемдік саясат пен қазіргі саяси процестердің заңдары мен заңдылықтары; 

-  адамның негізгі психологиялық заңдылықтары, психикалық танымдық 

процестері. 

Үйренуі керек:  
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- әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың ерекшеліктерін 

олардың қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан талдау; 

-  сананы жаңғырту шеңберінде тиімді өзін-өзі анықтау мен тұлғалық өсуді 

қалыптастыру мақсатында тұлғааралық қарым-қатынас қажеттілігі мен 

себептерін талдау; 

-  әлеуметтік теңсіздіктің дәрежесін талдау; 

-  тиімді тұлғааралық қарым-қатынастың психологиялық стратегияларын 

қоғамдық сананы жаңғырту негізі ретінде сипаттау. 

Коды Кәсіби  құзыреттілік Коды Оқыту нәтижелері 

КҚ3 Құзыретті болу: 

- қызметтің әртүрлі түрлерінде, жүйелік тәсілдерде, 

әртүрлі бағдарламалық өнімдердің қолданбалы 

бағдарламаларының пакеттерін пайдалана отырып, 

статистикалық ақпаратты зерттеу және талдау 

кезінде, жаңа "цифрлық" ойлауды қалыптастыруда 

қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалануда; 

 - нарықтық тетіктің жұмыс істеу, өзін-өзі реттеу, 

микро және макро деңгейлерде мемлекеттік ықпал 

ету қағидаттары негізінде шаруашылық қызметтегі 

басқару шешімдері үшін қаржы нарығының 

құралдарын қолдануда және ықтимал тәуекелдерді 

бағалауда және олардың теріс салдарын барынша 

азайтуда; 

- мемлекеттік қаржыны, шаруашылық жүргізуші 

субъектілер мен қаржы институттарының 

қаржыларын; ақша айналымын; ҚР Қаржы 

нарықтарының жұмыс істеуін; мемлекеттің төлем 

жүйесін ұйымдастыру және басқару негіздерін 

қалыптастыруда; 

- әр түрлі деңгейдегі бюджетке салық және басқа да 

міндетті төлемдерді дұрыс есептеу және уақтылы 

ОН3 
 

Білу:  

-заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, статистикалық 

деректерді жинауға, беруге, өңдеуге және сақтауға арналған компьютерлік 

жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету; 

-шаруашылық жүргізуші субъектілердің және мемлекеттің ақша-кредит 

және салық-бюджет жүйелерінің жұмыс істеуіне арналған қаржы 

нарығының құралдары 

- бюджет процесінің негізгі кезеңдері, қазынашылық органдарының 

функциялары және бюджеттің атқарылу жүйесіндегі Қазынашылықтың 

рөлі, салық салу теориясының негіздері, салық жүйесінің қалыптасуы мен 

дамуының негізгі кезеңдері, салық заңнамасы негізінде салықтық есепке 

алу мен салықтық әкімшілендіруді жүргізу ережелері. 

Үйренуі керек:  

-кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында заманауи ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану, кәсіби қызметпен 

байланысты нақты міндеттерді шешуде ғылыми және практикалық жұмыс, 

Өзін-өзі тәрбиелеу және басқа мақсаттар үшін. 

- статистикалық көрсеткіштерді есептеу және түсіндіру, статистикалық 

әдістерді, экономикалық процестерді болжау әдістерін талдау және 

негізделген басқару шешімдерін қабылдау үшін қолдану. Жүргізілген 

статистикалық талдаудан туындайтын қорытындыларды тұжырымдау. 

- микро және макро деңгейлерде түрлі басқарушылық және экономикалық 

міндеттерді шешу үшін қаржы және кредит саласындағы білімді қолдану; 
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төлеу үшін салық заңнамасының ережелерін, Бюджет 

кодексін, бюджеттік ұйымдар мен мекемелерде 

қаржылық бақылау мен аудит жүргізудің 

практикалық дағдыларын қолдануда; 

-қаржылық-несиелік және салықтық-бюджеттік міндеттерді шешу үшін 

НҚА ережелерін пайдалану. 

- бюджеттің қалыптасуы мен орындалуын талдау; 

- салық түрлері бойынша салық декларацияларын толтыру; 

- салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді дұрыс 

есептеу, төлемдердің уақтылы және дұрыс төленуін бақылау үшін салықтық 

есепке алу және салықтық әкімшілендіру қағидаттары мен әдістерін 

қолдану 

КҚ4 Құзыретті болу: 

- шаруашылық жүргізуші субъектінің бухгалтерлік 

есебін, маркетингтік қызметін ұтымды 

ұйымдастыруда; 

- шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы 

ресурстарын тиімді пайдалану мәселелерінде 

неғұрлым оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау 

үшін қаржылық қызметке талдау, аудит жүргізуде. 

ОН4 Білу:  
- қаржыны басқару теориясы мен практикасының, кәсіпорынның ресурстық 

базасының және бухгалтерлік есеп шоттарында көрсету логикасы мен 

жүргізу тәсілдері негізінде әртүрлі ресурстарды пайдалану тиімділігінің 

өзара іс-қимыл негіздері; ұйымның ағымдағы қызметін бақылау; оның 

стратегиясын жоспарлау; ресурстарды оңтайлы пайдалану; қызметті талдау 

негізінде дұрыс басқарушылық шешімдер қабылдау; 

- мемлекеттік қаржы ресурстарын бөлу және пайдалану тәртібі; 

Мемлекеттік қаржылық бақылаудың типтері мен түрлері; тексеру процесін 

ұйымдастыру, жоспарлау және нәтижелерін қорыту негіздері. 

Үйрену керек:  
- бухгалтерлік есеп бойынша білімді есепке алуды сауатты ұйымдастыру 

үшін қолдану; 

- компания капиталын қалыптастырумен, сондай-ақ пайданы ұлғайту 

мақсатында оны ұтымды пайдаланумен айналысу; 

- кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмыс істеуінің шаруашылық тетігі 

туралы білімдерін қолдану, есепті күнге және перспективаға қаржылық 

жай-күйі туралы талдамалық қорытындылар жасау, қайта құрылымдау, 

банкроттықтың алдын алу бойынша қорытындылар мен ұсыныстар жасау; 

- бюджет қаражатын мақсатты пайдалану мақсатында бюджеттік 

ұйымдарда қаржылық бақылау мен аудитті жүзеге асыру. 

КҚ5 Құзыретті болу: 

 - қаржы нарығының құралдарын қолдануда: 

шаруашылық қызметтегі тәуекелдерді бағалау үшін 

ОН5 Білу:  

- экономикалық заңдар, Баға белгілеу әдістері, ұйымдардағы тәуекелдерді 

басқару мәселелері. тәуекелдерді сақтандыру принциптері мен әдістері; 
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баға белгілеу, сақтандыру, 

- қосымша қаржы көздерін және инвестицияларды, 

оның ішінде акционерлеу арқылы тарту 

мәселелерінде. 

- инвестициялық саланың, бағалы қағаздар нарығының жұмыс істеуінің 

ұйымдық-құқықтық негіздері, инвестицияларды қаржыландыру көздері, 

бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыру қағидаттары 

Үйрену керек:  

- қоғамдық құрылыстың әртүрлі деңгейлерінде қаржы ресурстарын 

қалыптастыру және пайдалану бойынша шешімдер қабылдау үшін 

қаржыны басқаруды жүзеге асыру. 

- мемлекеттің, шаруашылық жүргізуші субъектілердің және қаржы 

институттарының ақша ағындарын талдау, сақтандыру жағдайы басталған 

кезде сақтандыру түрлері мен сақтандыру сыйлықақылары бойынша залал 

мөлшерін айқындау; 

- қаржы делдалдарының, қаржы нарықтарының кәсіби қатысушыларының 

қызметін талдау; 

- қаржы нарықтарының қазіргі жай-күйін талдау; 

- инвестицияларды қаржыландыру көздерін қарастыру, жобаларға талдау 

жүргізу, нақты және портфельдік инвестициялау. 

- бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары ретінде не инвесторлар 

ретінде бағалы қағаздармен операциялар жасауға және қаржылық 

тәуекелдерге баға беруге; 

КҚ6 Құзыретті болу: 

- ХҚЕС сәйкес есепте, шаруашылық қызметті жүргізу 

үшін қаржылық есепте; 

- Мемлекеттік сатып алу порталында конкурсқа 

құжаттарды дайындауға; 

- белгісіз адамдар тобы мен мемлекеттің мүддесі 

үшін, яғни қоғамдық мүдделер үшін шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің аудиті мәселелерінде. 

ОН6 Білу:  

- Қаржыны басқару теориясы мен практикасының, кәсіпорынның ресурстық 

базасының өзара әрекеттесу негіздері және бухгалтерлік есеп шоттарында 

көрсету логикасы мен жүргізу тәсілдері негізінде әртүрлі ресурстарды 

пайдалану тиімділігі; ұйымның ағымдағы қызметін бақылау; оның 

стратегиясын жоспарлау; ресурстарды оңтайлы пайдалану; дұрыс басқару 

шешімдерін қабылдау. 

- Мемлекеттік сатып алудың жұмыс істеуінің ұйымдық-құқықтық негіздері. 

Үйрену керек:  

- халықаралық қаржылық есептілік стандарттары бойынша білімдерін 

қолдану, 

аудиторлық тексерулер жүргізуге шарттар жасау бойынша білімді қолдану, 

аудиторлық қорытындыларды ресімдеу, аудиторлық тәуекелдерге баға 
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3 Пәндер туралы ақпарат 

 

№ 
Цикл 

 
Пәндер атауы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Кредиттер 

көлемі 

Қалыптасатын 

құзыреттер / 

нәтижелер 

(кодтар) 

1 ЖБП/МК Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Бұл курс аясында әлемдік тарихи процестің құрамдас бөлігі 

ретінде Қазақстандағы адам қоғамының даму тарихы, Отандық 

тарихтың даму динамикасы (қозғалмалы күштер, механизмдер, 

үрдістер, тарихи даму заңдылықтары), тарихтың жалпы барысы 

(тарих құрылымы, оның динамикасы), Қазақстан 

халықтарының дәстүрлері мен мәдениеті оқытылады. 

5 ЖҚ1/ОН1 

2 ЖБП/МК Философия Бұл курс аясында философия тарихы, философиялық 

жүйелердің, тұжырымдамалардың, бағыттар мен мектептердің 

алуан түрлілігі қарастырылады. Негізгі міндет-студенттерде 

әлемдегі адамның орны мен орны туралы біртұтас жүйелі 

түсінік қалыптастыру, сондай-ақ философиялық дүниетаным 

мен дүниетанымды дамыту болып табылады. 

5 ЖҚ1/ОН1 

3 ЖБП/МК Қазақ (Орыс) тілі Курс аяқталғаннан кейін студент оқып, сөйлей және жаза білуі 

керек; 

Студент сөйлеу дағдыларының төрт түрін білуі тиіс: сөйлесу, 

10 ЖҚ1/ОН1 

беру, аудиторлық дәлелдемелерді мәні бойынша жинауды қолдану. 

- кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмыс істеуінің шаруашылық тетігі 

туралы білімдерін қолдану, есепті күнге және перспективаға қаржылық 

жай-күйі туралы талдамалық қорытындылар жасау, қайта құрылымдау, 

банкроттықтың алдын алу бойынша қорытындылар мен ұсыныстар жасау; 

- аудиторлық тексерулер жүргізуге шарттар жасау бойынша білімді 

қолдану, аудиторлық қорытындыларды ресімдеу, аудиторлық тәуекелдерге 

баға беру, аудиторлық дәлелдемелер жинауды мәні бойынша қолдану. 

- шот-фактураларды жасау үшін білімді қолдану, мемлекеттік сатып алу 

бойынша тапсыру актілерін толтыру 
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тыңдау, оқу және жазу. 

4 ЖБП/МК Шетел тілі Бұл курс аясында шет тілінің фонетикалық, орфографиялық, 

лексикалық және грамматикалық нормалары; өз елінің 

болмысымен салыстыруда шет тілін тасымалдаушылардың 

тілдік құбылыстары мен мінез-құлықтарының ұлттық-мәдени 

ерекшеліктері оқытылады. 

10 ЖҚ1/ОН1 

5 ЖБП/МК Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағыл.тілінде) 

Курс аясында информатика негіздері, жаңа инновациялық 

технологиялар, техникалық тапсырмаларды әзірлеу 

принциптері, ғылыми ақпаратты өңдеу әдістері оқытылады. 

5 ЖҚ1/ОН1 

6 ЖБП/МК Әлеуметтік-саяси білімдер 

модулі (саясаттану, 

психология, 

мәдениеттану, әлеуметтану) 

"Саясаттану" пәні ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және 

ұлттық мүдделерді жүзеге асыру негізінде ұлттық мемлекеттер 

саясатының мәні мен мазмұнын түсіндіре отырып, әлемдік 

саясат пен қазіргі саяси процестердің заңдары мен 

заңдылықтары туралы білімді қалыптастырады. Бұл пәнді оқу 

Қоғамдық сананы жаңғырту негізі ретінде әлеуметтік-

гуманитарлық дүниетанымды қалыптастыруға ықпал етеді. 

Ішкі және сыртқы байланыстар мен қатынастарды, әртүрлі 

саяси жүйелерде қолданылатын негізгі үрдістер мен 

заңдылықтарды, саясатты әлеуметтік өлшеудің объективті 

критерийлерін түсіну ұлттық және азаматтық бірегейлікті 

қалыптастыруға ықпал етеді. 

«Психология» пәні болашақ маманның жалпы психологиялық 

мәдениетін көтеруге, өзінің өткен, қазіргі және келешегін 

психологиялық позициялардан түсінуге, сондай-ақ уақыттың 

қиындықтарына сәйкес сананың қалыптасуына / жаңартылуына 

қажетті тұлғааралық қарым-қатынаста жеке тұлғаның мінез-

құлқының әлеуметтік-психологиялық мінез-құлқы туралы 

білімдерін меңгеруге арналған. Қазақстан Республикасының 

рухани жаңғырту бағдарламасы, Ұлт көшбасшысы Н.А. 

Назарбаев. 

"Мәдениеттану" пәні мәдени бірегейліктің қалыптасуы, 

мәдени үрдістердің табиғатын, мәдени объектілердің 

8 ЖҚ2/ОН2 
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ерекшелігін түсіну негізінде мәдени жағдайларды талдау және 

бағалау қабілеті, мәдениетаралық коммуникациядағы мәдени 

құндылықтардың рөлі арқылы қоғамдық сананы жаңғырту 

негізі ретінде әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды 

дамытуға бағытталған. 

"Әлеуметтану" пәні әлеуметтік-саяси білімнің пәнаралық 

Модулінің құрамдас бөлігі ретінде социумдағы тұлғааралық 

қатынастар жүйесін сыни тұрғыдан түсіну, Социум табиғатын, 

оның топтары мен институттарын сезіну қабілетін 

қалыптастыруға арналған. Ол макро - және 

микросоциологиялық процестерді түсінуді қамтамасыз ететін 

"социологиялық қиялды" (С. Райт Миллс анықтамасы 

бойынша) дамытуға бағытталған, және онсыз сананы жаңғырту 

және қазақстандық қоғамның қазіргі заманның жаһандық сын-

қатерлеріне бейімделуі мүмкін емес. 

7 ЖБП/МК Дене шынықтыру Курстың аясында дене тәрбиесі мен салауатты өмір салтының 

ғылыми-биологиялық және практикалық негіздері, тұлғаның 

дамуындағы дене тәрбиесінің әлеуметтік рөлі және оны кәсіби 

қызметке дайындау, адамның дене потенциалын дамытудың 

әдістері мен құралдары оқытылады. 

8 ЖҚ1/ОН1 

8 ЖБП/ЖК Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері 

Осы курс аясында мемлекеттік басқару негіздері оқытылады; 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет саласындағы шет 

елдердің және Қазақстан Республикасының заңнамасы. 

5 ЖҚ1/ОН1 

9 БП/ЖК Кәсіби қазақ (орыс) тілі Білу керек: теледидардан, радиолардан берілген ақпаратты, тіл 

меңгерудің табиғи-айтылатын сөздерін, өз мамандығы 

бойынша сұхбатты түсіну, есту қабылдауын тыңдау арқылы 

монолог түрінде мәтіннің жекелеген мағыналық бөліктері 

бойынша негізгі ойды түсіну, кәсіби бағыттағы аудармалы, 

түсіндіру сөздіктерін пайдалану. 

3 ЖҚ1/ОН1 

10 БП/ЖК Кәсіби бағытталған шетел 

тілі 

Курс таңдалған мамандық саласында одан әрі жетілдіру үшін, 

алдыңғы қатарлы әлемдік ғалымдардың тәжірибесін 

(зерттеулерін) зерделеу және талдау үшін, шетелдік 

3 ЖҚ1/ОН1 
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түпнұсқалық көздерден мамандық бойынша ақпарат алу үшін 

кәсіби қызметте кәсіби-бағытталған шетел тілін білу 

мүмкіндігін оқытуға бағытталған. 

11 БП/ЖК Экономикадағы математика Бұл курс аясында математикалық және экономикалық 

есептерді шешудің негізгі принциптері мен әдістері 

қарастырылады. 

Бұл курс студенттерді экономикалық есепті математикалық 

тілге аударуға, математикалық аппаратты пайдалана отырып 

экономикалық есептерді шешуге, кездейсоқ оқиғаларды ескере 

отырып есептерді шешуге бағытталған. 

5 ЖҚ1/ОН1 

12 БП/ЖК Экономикалық теория Бұл курс студенттердің экономикалық үдерістердің даму 

заңдылықтары, нарықтық механизмнің жұмыс істеу 

принциптері, өзін-өзі реттеу және экономикаға Мемлекеттік 

әсер ету туралы білім алуға бағытталған. 

4 КҚ3/ОН3 

13 БП/ЖК Микроэкономика Бұл курс аясында микроэкономикалық үрдістер мен 

құбылыстарды талдау әдістері; жеке экономикалық агенттердің 

мінез-құлқының принциптері және олардың қызметін 

бағалаудың қазіргі заманғы жүйесі; тұтынушылар мен 

өндірушілердің тепе-теңдігін қалыптастыру шарттары және 

оны қамтамасыз ету механизмі; ақпараттың асимметриялығын 

көрсету формалары және ақпараттық ағындарды теңестірудің 

негізгі бағыттары; нарықтық экономиканы реттеу әдістері; 

салалық нарықтардағы тепе-теңдікке қол жеткізу жолдары 

қарастырылады. 

4 КҚ3/ОН3 

14 БП/ЖК Макроэкономика Бұл курс аясында макро - және микродеңгейде қазіргі заманғы 

экономиканың қызмет ету заңдылықтары; эконометриялық 

талдаудың қазіргі заманғы әдістері; макроэкономиканың негізгі 

теориялары; макроэкономиканың негізгі ұғымдары мен 

категориялық аппараты; макроэкономика модельдері; 

макроэкономикалық саясатта әртүрлі мүдделер топтарының 

мүдделерін жүзеге асыру мүмкіндіктері, олардың арасындағы 

әлеуетті қақтығыстар және оларды шешу құралдары 

4 КҚ3/ОН3 
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қарастырылады. 

15 БП/ЖК Бухгалтерлік есеп Осы курс аясында бухгалтерлік есептің заңнамалық базасы, 

бухгалтерлік есептің стандарттары; бухгалтерлік есептің 

тұжырымдамасы мен қағидалары; ұйымдардағы бухгалтерлік 

есепті ұйымдастыру негіздері; бухгалтерлік есепте құжат 

айналымын ұйымдастыру негіздері; ұйым қызметінің нақты 

учаскелерінде есеп жүргізу ерекшеліктері; қаржылық 

есептілікті қалыптастыру әдістемесі және оны талдау 

оқытылады. 

5 КҚ4/ОН4 

16 БП/ЖК Қаржыға кіріспе Бұл курс аясында қаржы қызметінің мәні мен механизмі, 

олардың нарық жағдайындағы рөлі, қаржыны басқару 

негіздері, қаржы жүйесінің құрылымы, оның құрылу және даму 

заңдылықтары; мемлекеттің қаржы саясаты мен қаржы 

механизмінің негіздері;  

4 КҚ3/ОН3 

17 БП/ЖК Кәсіпкерлік қызметтің 

негіздері 

Кәсіпкерлік қызмет, қазіргі жағдайда, әр түрлі салаларда 

көрініс табады және қандай да бір материалдық 

құндылықтарды толық немесе ішінара иеленетін, оларды пайда 

табу мақсатында өз ісін ұйымдастыру үшін пайдаланатын 

жігерлі және бастамашыл, сондай-ақ жоғары адамгершілік 

адамдардың зияткерлік қызметі болып табылады. 

Бұл пән Қазақстан экономикасының қазіргі даму үрдістеріне 

жауап беретін жоғары білікті мамандарды және оның 

дамуының стратегиялық ресурстары мен ішкі көздерінің бірі 

ретінде кәсіпкерлікті даярлауды қамтамасыз етуге бағытталған. 

3 ЖҚ1/ОН1 

18 БП/ЖК Оқу практикасы Оқу практикасы: шаруашылық жүргізу субъектілерінің және 

қаржы органдарының қызметін ұйымдастырумен танысуға 

бағытталған; алғашқы және есептік құжаттармен жұмыс істеу 

дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру, әр түрлі 

көрсеткіштерді талдау. 

1 КҚ6/ОН6 

19 БП/ТК Статистика "Статистика" оқу пәнінің негізгі мазмұны базалық арнайы пән 

ретінде студенттердің қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

даму фактілерін жинау және тіркеу, оларды жүйелендіру, 

3 КҚ3/ОН3 



 

 

 

Академия «Bolashaq» 

Сапа менеджмент жүйесі 

Білім беру бағдарламасы 

6В04101 – «Қаржы» 

СМЖ ББ-2020 

Нұсқа01 

күні 28.08.2020 ж. 

 15 беттің 40 

 

ғылыми жинақтау, талдау, ең алдымен экономиканы, 

әлеуметтік жағдайларды реттеумен, экономикалық саясат пен 

әлеуметтік бағдарламаларды әзірлеумен байланысты 

шешімдерді қабылдау үшін барлық мемлекеттік басқару 

органдарына қажетті қорытынды жасау дағдыларын 

меңгеруден тұрады. Статистика курсы барлық экономикалық 

жоғары және орта арнайы оқу орындарының студенттері мен 

оқушыларын дайындауға арналған.  Статистикалық ғылым 

қоғам өмірінің экономикалық және әлеуметтік аспектілерін 

талдау әдістері туралы білім жүйесін білдіреді. Статистика 

философия, макро және микроэкономика, мемлекеттік реттеу, 

бухгалтерлік есеп, маркетинг, менеджмент және т.б. пәндермен 

тығыз байланысты. 

 БП/ТК Әлеуметтік-экономикалық 

статистика 

Бұл пәнді оқу кезінде студенттің келесіні білуі тиіс 

бухгалтерлік есептің мәнін, принциптерін, пәні мен әдістерін 

оқып білу;  

- қаржылық есептің формаларына бағдар беру; 

- ақпаратты аналитикалық өңдеудің негізгі тәсілдері мен 

әдістерін үйрету; 

- алынған есептердің негізінде көрсеткіштердің өзгерісіндегі 

тенденцияларды айқындау; 

- талдауды жүргізу, оның нәтижелерін жалпылау, қорытынды 

мен басқару шешімдерінің әзірлемелеріне қосымша жасау. 

-экономикалық мәселелерді экономикалық талдау әдістерін 

қолдана отырып шешу; 

-қаржылық есеп беруді элементтерінің есебін білу; ағымдағы 

және ұзақ мерзімді активтердің, ұйымдардың капиталы мен 

міндеттемелерінің есебін игеру; 

-табыстар мен шығыстар есебін, сол сияқты қаржылық нәти-

жесін анықтауды игеру. 

3 КҚ3/ОН3 

 БП/ТК Қаржылық-банктік 

статистика 

ҚР экономиканы басқарудың нарықтық қатынастар шартына 

сәкес статистикалық дайындықтың деңгейін экономисттер 

3 КҚ3/ОН3 



 

 

 

Академия «Bolashaq» 

Сапа менеджмент жүйесі 

Білім беру бағдарламасы 

6В04101 – «Қаржы» 

СМЖ ББ-2020 

Нұсқа01 

күні 28.08.2020 ж. 

 16 беттің 40 

 

үшін тереңдету. 

20 БП/ТК Менеджмент Бұл курс аясында менеджменттің ғылым мен мамандық ретінде 

дамуының негізгі кезеңдері; ұйымның даму принциптері мен 

қызмет ету заңдылықтары; қазіргі ұйымдағы менеджердің рөлі, 

функциялары мен міндеттері; ұйымдағы негізгі бизнес-

үдерістер; ұйымдық жоспарлаудың түрлері мен әдістері; 

ұйымдық құрылымдардың типтері, олардың негізгі 

параметрлері мен оларды жобалаудың принциптері; 

ұйымішілік бақылаудың негізгі түрлері мен рәсімдері; 

ұйымдағы адамдардың өзара іс-қимылының негізгі теориялары 

мен тұжырымдамалары; ұйымдастыру мәдениетінің типтері 

және оны; Жалпы ұйымдастырушылық басқарудағы 

персоналды басқарудың рөлі мен орны; операциялық қызметті 

ұйымдастыру принциптері, ұйымның операциялық қызметін 

басқарудың негізгі әдістері мен құралдары. 

3 КҚ4/ОН4 

 БП/ТК Персоналды басқару Персоналды басқару қызметі – адами кәсіпорынды персоналды 

мүмкіндіктердің жүргізілуіне бағытталған ұйымның мақсатты 

түрдегі стратегиясы. Персоналды басқару қызметі келесі 

салаларға жіктеледі: персоналдың ізденісі және бейімделуі, 

персоналмен оперативті жұмыс (персоналдың оқуы және 

дамуын қосқандағы және персоналдың оператвті бағасы, еңбек 

ұйымы, іскер байланыстарды басқару және еңбек төлемі мен 

мотивациясы), персоналмен стратегиялық жұмыс. 

3 КҚ4/ОН4 

 БП/ТК Антикризистік менеджмент Дағдарысқа қарсы менеджмент – бұл мекеменің өлім мен 

құрдым арасындағы тұрған жағдайындағы аса қажетті қалайда 

жеңіп шығу мақсатына негізделген қызмет болып табылады. 

Аталмыш қызмет мекеменің әр түрлі жағдаяттық кезеңдерінде 

түрлі қауіптерден қорғанатын жоғары жабдықталған әдістердің 

жиынтығының сипаттамасы. Осыған қарамастан, кейбір 

зерттеушілердің жұмыстарына жүгінсек, қысқа мерзім ішінде 

іс-шаралардың бірыңғай шапшаң әрі қатаң мәселелердің 

жүргізілуі. 

3 КҚ4/ОН4 
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21 БП/ТК Ақша. Несие. Банктер «Ақша. Несие. Банктер» курсының құралы, ақшаның, несиенің 

және банктердің қызмет ету қарқыны мен негізгі заңдылығы 

болып табылады. Сонымен бірге қазіргі кездегі ақша-несие 

және валюта жүйелерін ұйымдастыру нысандары мен 

қағидалары қарастырылады. 

3 КҚ3/ОН3 

 БП/ТК Ақша айналымы және несие Бұл курста негізінде мемлекеттің ақша және несие жүйесінің 

негізгі қызметтері, сонымен қатар келесідей категориялардың 

эволюциясы, ақша, несие, банк қызметі, ақша несие жүйесінің 

жағдайы сипатталады 

3 КҚ3/ОН3 

 БП/ТК Ақша несиелік саясат «Ақша-несиелік саясат» курсы Қазақстанның ақша-несие 

жүйесі үшін жоғары білікті мамандарды қалыптастыратын оқу 

пәндерінің ішінде маңызды орынды алады. 

Бұл курста келесі сұрақтар қарастырылады: 

- Экономиканы ақша-несиелік реттеудің негіздерін; 

- Ақшалы-несиелік реттеудегі мемлекеттің орталық 

банктінің рөлін; 

- Ақша базасы және оның ұсыныстағы рөлін; 

- Экономиканы антиинфляциялық реттеу жолдарын; 

- Экономиканы ақша-несиелік реттеудің әдістері және 

құралдарын қарастырады.  

3 КҚ3/ОН3 

22 БП/ТК Экономиканы мемлекеттік 

реттеу 

Бұл курс экономикалық ғылымның ЭМР қажеттілігі туралы 

теориялық аспектілерін зерттеу болып табылады. Курстың 

басты мәселесі нарықтық экономиканың қызмет ету 

заңдылықтарын және ондағы мемлекеттің рөлін зерттеу, 

әлеуметтік-экономикалық үдерістерді дамытудағы маңызды 

заңдылықтарды анықтау болып табылады. ЭМР-дің жекелеген 

мәселелерін қарау кезінде Дүниежүзілік экономикалық ғылым 

өкілдерінің түрлі көзқарастары ұсынылған. 

4 КҚ3/ОН3 

 БП/ТК Мемлекеттің басқару 

теориясы 

"Мемлекеттік басқару теориясы" пәнін оқыту мақсаты 

қоғамдық үрдістерді, қарым-қатынастарды мемлекеттік басқару 

қоғамның көптеген өзара тәуелді себептерімен, даму 

факторларымен негізделген күрделі құбылыс ретінде ұғыну 

4 КҚ3/ОН3 
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қажет екендігін түсінуді қамтиды. Қоғамда ең бастысы: 

экономика және саясат, құқық және мәдениет. Бірақ мұның бәрі 

біртұтас гармоникалық жүйеге жеткен кезде адам мен қоғамға 

жұмыс істей алады. Қоғам өміріндегі үдерістер мен 

құбылыстар арасындағы табиғи өзара байланыстардың 

болуына қарамастан, олардың көпшілігі тиісті дәрежеде жүзеге 

асырылмайды немесе маңызды емес, қалаулы салада қалады. 

Қоғамдық өмірдің талап етілетін жүйелілігі басқару береді, 

алайда, егер ол өзара қажет компоненттерден тұратын біртұтас, 

органикалық жүйе болып табылса. 

 БП/ТК Мемлекеттік және жергілікті 

басқару 

Пәнді оқытудың мақсаты нарықтық қатынастар жағдайында 

экономиканы мемлекеттік және жергілікті басқару  жөніндегі 

білімді студентерге үйрету болып табылады. 

4 КҚ3/ОН3 

23 БП/ТК Сақтандыру Курс "Қаржы" білім беру бағдарламаның базалық және кәсіби 

пәндер циклін оқу кезінде пайдалы болады. Пәннің мақсаты 

студенттерге кәсіпорындар мен ұйымдарға ықтимал төтенше 

залалды өтеуге немесе азаматтарға ақшалай көмек көрсетуге 

арналған сақтандыру қорының жұмыс істеуінің теориялық 

және қолданбалы мәселелерін түсінікті түрде беру болып 

табылады. Сақтандыру компанияларының немен 

айналысатынын, қандай операцияларды орындайды, олар 

нарық үшін не өндіреді, өз өнімімен қалай "саудалайды", 

қаржы ағындарын, тәуекелдерді және қызметтің соңғы 

нәтижесін ғана емес, сондай-ақ персоналды басқару процесін 

қалай ұйымдастырады. 

5 КҚ5/ОН5 

 БП/ТК Корпоративтік сақтандыру «Корпоративтік сақтандыру» курсы «Қаржы» білім беру 

бағдарламаның студенттері үшін маңызды бағдараламалардың 

бірі болып табылады. Ол сақтандырудың  теориясының негізгі 

сұрақтарын,  қазіргі  қаржы  - несиелік тетіктегі  қызметтері 

мен  ролдерін қамтиды. Бұл пән маңызды сақтандыру 

терминологиясының мазмұнын  зерттеп,  сақтандыру 

жіктемелерін, және сақтандыру қызметінің  ұйымдастыруды 

5 КҚ5/ОН5 
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қарастырылады;  сақтандырудың жаңа тұрлерінің маңызды  

шарттарын қарастырады,сақтандыру залалымен сақтандыру 

төлемақысын әдістерін,  сақтандыру қызметінің қаржылық 

негіздерін, сақтандыру компаниясының қаржылық 

тұрақтылығын қамтамасыз ету әдістерін қарастырады. 

 БП/ТК Сыртқы-экономикалық 

байланыстарды сақтандыру 

Халықаралық қызметтестік отандық ж/е шетелдік 

қатысушылардың мүддесін қорғаудың сыртқы экономикалық 

тәуекелдерді ж/е өзімен сақтандырудың жиынтық түрін 

көрсету, сыртқы экономикалық байланысты сақтандыру болып 

табылады. Сыртқы экономикалық байланысты сақтандыру 

түріне жалпы сақтандыру, жеке сақтандыру, мүліктік 

сақтандыру ж/е жауапкершілікті сақтандыру жатады. 

5 КҚ5/ОН5 

24 БП/ТК Қаржы нарықтары және 

делдалдары 

Қаржы нарығы мен делдалдар нарықтық экономиканың 

ажырамас бөлігі болып табылады. Олар экономиканың ең 

тиімді салаларына инвесторлар қаражатын тартудың баламалы 

тәсілдеріне қызмет көрсетеді, инвестициялық процеске қызмет 

көрсетуді жүзеге асырады және жиынтық қаржы активтерін 

өндірістік салаға тартуға ықпал етеді. 

5 КҚ3/ОН3 

 БП/ТК Мелекеттің қаржылық 

саясаты 

«Мемлекеттің қаржылық саясаты» пәні мемлекеттің қаржылық 

қаражаттарын тиімді қалыптастыру және жүзеге асыру, ҚР-ғы  

экономикалық қызметінің ұйымдастырылу бақыттарын 

қарастырады. Қаржы саясатының мақсаты – қоғам дамуының 

аса маңызды қажеттіліктрін қанағаттандыруға қажет қаржы 

ресурстарын толық жұмылдыру. 

5 КҚ3/ОН3 

 БП/ТК Шаруашылық субъектілердің 

қаржылық саясаты 

Шаруашылық субъектілердің қаржылық саясаты нарықтық 

экономиканың ажыратылмайтын бөлігі болып табылады. Олар 

экономиканың ең тиімді салаларына инвесторлардың 

құралдарын тартудың альтернативті әдістеріне қызмет етеді, 

инвестициялық үрдіске қызмет етуді жүзеге асырады және 

өндірістік аймаққа жалпы қаржылық  активтерді енгізуге 

әрекет етеді. 

Курстың аяқталуына дейін студенттер шаруашылық 

5 КҚ3/ОН3 
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субъектілердің қаржылық саясатын барлық сегменттерінің 

негіздерімен таныс болуы керек, қаржы нарықтарының 

функциялау механизмін түсіну және қаржылық саясаттың және 

есеп берудің ерекшеліктерін  түсіне білу, қаржы саясатты  

реттейтің  нормативті-құқықтық базасында бейімделу керек 

және қаржы нарығындағы шаруашылық субъектілердің 

есептілік ақпараттарын талдау дағдыларын меңгеру, қаржылық 

шешімдерді қабылдай білу керек. 

25 БП/ТК Баға қалыптастыру Бұл курс жоғары оқу орындарының экономикалық білім беру 

бағдарламаларының студенттерін олардың баға белгілеу 

негіздерін меңгеру мақсатында дайындауға арналған. 

Арсеналдағы баға белгілеудің әртүрлі әдістері мен 

стратегиялары-экономистің, менеджердің коммерциялық 

қызметінің жетістігінің кепілі, басқа экономикалық 

мамандықтар кадрларының нарықтық баға белгілеуін білумен 

қарулану. Курс бағаны қалыптастыру әдістемесін бекітуді 

қамтамасыз ететін барлық қарастырылған тақырыптар 

бойынша міндеттерді шешуді көздейді. 

5 КҚ5/ОН5 

 БП/ТК Өндірістегі баға 

қалыптастыру 

Бұл пәнді оқыту негізінді студент білу керек: 

-бағаның негізгі құраушы элементтерін; 

- баға функциясын; 

-баға саясатын; 

-өндірістегі баға қалыптастырудың әдістерін; 

5 КҚ5/ОН5 

 БП/ТК Қызмет көрсету 

сферасындағы баға 

қалыптастыру 

Қызмет көрсету ерекшелігі баға қалыптасудың және олардың 

анықталу әдісінің айырмашылығымен қоса, кәсіпорынның баға 

саясаты мен стратегиясын шарттайды. Көрсетілген қызметке 

сұраныс әрдайым даралық сипатта, өндірілуіне үштаса отырып, 

жергілікті сипатта болады және тәжірибе жүзінде 

алмастырылмайды. 

Қазақстан Республикасындағы көліктік қызметтер нарығы 

автокөлік кәсіпорындары, әуекомпаниялардың 

акционерлерінде айқындалатын өнеркәсіптік және көліктік 

5 КҚ5/ОН5 
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кәсіпорындардың коммерциялық қызметтерінің 

ырықтандырылуын анықтайды. 

26 БП/ТК Экономикадағы ақпараттық 

жүйелер 

Студенттерді экономикалық және басқарудағы есептерді 

шешуге, информациялық жүйелерде жұмыс істеу негіздеріне 

оқытып үйрету; 

-жаңа информациялық технологиялардың мүмкіндіктерін және 

болашақтағы олардың өркендеуін көрсету; 

-ЭЕМ-нің, информациялық жүйелердің, компьютерлік 

жүйелердің және олардың программалық қамтамаларының 

даму қалпы мен келешегін зерделеу; 

- компьютерді экономикалық және басқару мәселелерін 

шешуге жан-жақты қолдану, ұтымды жақтарын іздестіру; 

- экономикалық ақпаратты талдау әдістерін, құрылымдауын, 

өңдеуін көрсету; 

-арнайы экономикалық және басқару есептерді шешуге 

қолданбалы программалық қамтамаларды қолданып үйрету. 

3 КҚ3/ОН3 

 БП/ТК Кәсіпкерлік пен бизнестегі 

ақпараттық технологиялар 

Кәсіпкерлік пен бизнестегі ақпараттық технологияларды 

қолдану бағытында аса маңызды сұрақтар мен ғылым және 

тәжірибе саласында факторлардың өзара байланысын меңгеру 

3 КҚ3/ОН3 

 БП/ТК Кәсіпорынды басқарудағы 

ақпараттық технологиялар 

Кәсіпорынды басқарудағы ақпараттық технологиялар 

бағытында аса маңызды сұрақтар мен ғылым және тәжірибе 

саласында факторлардың өзара байланысын меңгеру 

3 КҚ3/ОН3 

27 БП/ТК Эконометрика Пән математикалық және статистикалық әдістер мен 

модельдердің көмегімен сандық және сапалық экономикалық 

өзара байланыстарды, сандық экономикалық өлшемдер 

теориясы бойынша білімді тереңдетуді оқытады; 

Эмпирикалық зерттеу нәтижелерімен дедуктивтік үлгілердің 

келісімділігін тексеру әдістемесін меңгеру; әлеуметтік-

экономикалық процестерді эконометриялық үлгілеу аппараты 

мен техникасы; эконометриялық үлгілерді пайдалана отырып 

күрделі компьютерлік есептерді жүргізу дағдыларын 

қалыптастыру. 

3 КҚ3/ОН3 
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 БП/ТК Экономика-математикалық 

модельдеу 

Курста экономикалық үрдістерді экономикалық талдаудың 

математикалық теориясы оқытылады, қарапайым мысалдарда 

жекелеген экономикалық агенттердің экономикалық 

белсенділігін микроэкономикалық талдау үшін және тұтас 

экономикалық жүйені макроэкономикалық талдау үшін 

әзірленген экономикалық-математикалық модельдердің кең 

спектрі үшін алынған математикалық күрделі теориялық 

есептердің мазмұнының түсініктемелері берілген. 

3 КҚ3/ОН3 

 БП/ТК Экономикалық жүйедегі 

мәліметтерді талдау 

Деректерді талдау кезеңдері, деректерді жинау әдістері, 

сызықтық және сызықты емес тәуелділік, іріктемелерді талдау, 

дисперсиялық талдау, регрессиялық талдау әдістері, уақытша 

қатарларды талдау, тренд бөліп алу, орташа жылжымалы, 

болжамдау модельдері, көп өлшемді әдістер, модельдеу 

әдістері, статистикалық пакеттер 

3 КҚ3/ОН3 

28 БП/ТК Маркетинг Пән ретінде маркетингті зерттеу теорияны әзірлеу және зерттеу 

жүргізу қазір көптеген көрнекті мамандардың ісі болып 

табылады. Маркетинг бәсекелестерге қатысты стратегияларды 

әзірлеу, жарнамалық стратегияны таңдау және баға белгілеу 

үшін кәсіпорынды басқару үшін қажетті толық ақпаратты 

ұсына отырып, ақпараттық-талдау функцияларын өзіне алады. 

Маркетинг сондай-ақ тауардың өмір циклінде және бәсекелес 

ортада оны қолдау жағдайында түсінуге мүмкіндік береді. Бай 

құрал-саймандарға ие, қазір ғылыми негіздеумен қолдау 

көрсетілетін, маркетинг қазір нарықта кәсіпорынның тағдыры 

оны түсіну мен пайдалануға байланысты өзекті және маңызды 

ғылыми-практикалық пән 

3 КҚ4/ОН4 

 БП/ТК Қолданбалы маркетинг Берілген курс заманауи теория негізгі түсініктерін және 

маркетинг тәжірибесінің маркетингтік концепцияда болжайды. 

Семинардың нәтижесінде тыңдаушылар ақпараттық-талдамалы 

бөлімнің менеджер сапасында тәжірибелік дағдыларды, 

сонымен қатар бренд маркетинг менеджер сапасында мағлұмат 

алады; маркетингтік тапсырмалардың құрылымдары, тжеке 

3 КҚ4/ОН4 
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амалдардың жоспарлары және өзіндік жұмыстың презентация 

жұмыстарының нәтижелері, сонымен бірге құжаттардың негізгі 

формалары түрінен түсінік алу, маркетинг қызметінің 

құрылымын ретеу 

 БП/ТК Маркетингтік зерттеудің 

негіздері 

Маркетингтік зерттеу (ағыл.. Marketing research) – 

тұтынушылардың қалауларына, тілектеріне, нарық және 

нарықтық экономикадағы бизнес-зерттеу формасы және  

қолданбалы әлеумет бағыты. Маркетингтік зерттеу – бұл 

басқару шешімдерін қабылдаудағы сенімсіздікті барынша 

төмендету мақсатындағы ақпараттардың талдауы мен  жиыны. 

Нарық конъюктурасының үнемі өзгерісте отыратын 

бәсекегеқабілеттілік қасиеті маркетингтік зерртеудің көңіліне 

ұшырайды. Бұл зерттеулердің нәтижесі алдағы уақытта 

сатылым жүйесінің негізгі құрылымы ретінде, бұдан шыға бере 

жоспарланып отырған өнім жүзеге асырылуының негізгі 

дәрежес ретінде қарастырылмақ.  Маркетингтік зерттеу 

кәсіпорынға келесі тапсырмаларды шешуде көмектеседі: тауар 

өнімінің немесе масса мүмкіндігінің қызметін анықтау; 

Нарықта тауардың иерархиясын немесе олардың жеңісін 

қамтамасыз ететін  сипаттамасын бекіту, типология талдауын 

жүүүргізу және потенциалды клиентура мотивациясын өткізу; 

тауар сатылымы және оңтайлы қызмет бағасын анықтау. 

3 КҚ4/ОН4 

29 БП/ТК ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп Қаржылық есеп әр кәсіпорында, әр ұйымда жүргізіледі. 

Нарықтық экономика және басқаруды жетілдіру жағдайында 

ХҚЕС - ке сәйкес қаржылық есептің рөлі мен мәні күшейтіледі. 

Есепке алудың негізгі мақсаты Кәсіпорынның шаруашылық 

қызметі туралы нарықтық экономиканы басқару және 

қалыптастыру үшін, әртүрлі деңгейдегі басқарушылық 

шешімдерді дайындау, негіздеу және қабылдау үшін қажетті 

сапалы және уақтылы ақпаратты қалыптастыру болып 

табылады. 

5 КҚ6/ОН6 

 БП/ТК Басқару есебі Басқару есебіндегі бухгалтерлік баланстың мазмұны мен 5 КҚ6/ОН6 
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құрылымын, шоттар жүйесі мен екі жақты жазуды, бағалау мен 

калькуляциялауды, құжаттау мен түгендеуді қаржылық есеп 

беруді құру және табыс етуді оқып білу; 

- қаржылық есеп беруді элементтерінің есебін білу; ағымдағы 

және ұзақ мерзімді активтердің, ұйымдардың капиталы мен 

міндеттемелерінің есебін игеру; 

- табыстар мен шығыстар есебін, сол сияқты қаржылық 

нәтижесін анықтауды игеру. 

 БП/ТК Өндірістік кәсіпорындардағы 

бухгалтерлік есеп 

Өндірістік кәсіпорындағы бухгалтерлік есептің міндеттеріне 

әлеуетті инвесторлардың, акционерлер мен кредиторлардың 

қаржылық ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында, сол 

сияқты мемелкеттік, статистикалық, салық қызметтеріне және 

басқа сыртқы қолданушылардың ақпараттық қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға арналған дұрыс та тиімді шешімдерді 

қабылдау үшін сыртқы қолданушыларға толық та шыншыл 

қаржылық есептілікті ұсыну жатады. 

5 КҚ6/ОН6 

30 БП/ТК Бизнес жоспарлау Курс студенттердің инвестициялық жобалар мен шешімдерді 

ұйымдастыру, қаржыландыру, басқару, талдау және бағалау 

саласындағы теориялық білімдері мен практикалық 

дағдыларын меңгеруін қарастырады; курста бизнес-

жоспарлаудың макроэкономикалық алғышарттары, 

мемлекеттік ұйымдардың бизнес-жоспарлардың нысаны мен 

мазмұнына қойылатын талаптары, отандық тәжірибеде 

қолданылатын заманауи инвестициялық құралдар оқытылады, 

Қазақстанның инвестициялық әлеуетінің жағдайы зерттеледі. 

Осы курс аясында бизнес-жоспарда Тіркелетін және іске асыру 

процесінде өзгерген жағдайларға сәйкес түзетілуі мүмкін 

қандай да бір белгіленген және әзірленген іс-әрекеттер 

бағдарламалары арқылы мақсаттар мен оларға қол жеткізу 

жолдарын анықтау зерттеледі 

5 КҚ3/ОН3 

 БП/ТК Тәуекелдерді басқару «Тәуекелдерді басқару» пәні – қоғамдағы қаржылық 

тәуекелерді басқару жүйесін, оның даму заңдылықтары мен 

5 КҚ3/ОН3 
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негізгі бағыттарын, басқару шешімдердің әдіс-тәсілдерін 

талдайтын және түсіндіретін ғылым. 

 БП/ТК Тәуекелді бағалау «Тәуекелдерді басқару» пәні – қоғамдағы қаржылық 

тәуекелерді басқару жүйесін, оның даму заңдылықтары мен 

негізгі бағыттарын, басқару шешімдердің әдіс-тәсілдерін 

талдайтын және түсіндіретін ғылым. 

5 КҚ3/ОН3 

31 БП/ТК Банк ісі "Банк ісі" пәні "Қаржы" білім беру бағдарламаның студенттері 

үшін арнайы болып табылады. Кредиттік қатынастардың мәні, 

банк қызметінің теориясы мен ұйымдық негіздері туралы 

білімді қалыптастырады, олардың экономикада пайдалану 

механизмі мен мәнін терең түсінуге мүмкіндік береді 

6 КҚ3/ОН3 

 БП/ТК Банктік тәуекелдер «Банктік тәуекел» пәнінің зерттеуінен нәтижесінде келесілер 

қарастырылады: 

тәуекелдерді талдаудың теориялық негізін; 

тәуекелдерді талдаудың тәжірибелік құралдарын; 

жаңа қағидаларын, әдістерін және тәсілдерін. тәуекелмен 

байланысты инвестициялық жобаларды дайындау және оның 

қабылдау дәрежесін бағалау керек; 

жобаның тәукелдің дәрежесін бағалау. 

6 КҚ3/ОН3 

 БП/ТК Банктік маркетинг «Банктік маркетинг» пәнінің зерттеуі нәтижесінде келесілер 

қарастырылады: 

-Банктік маркетингтің теориялық негізін; 

-банктік өнімдерді талдаудың тәжірибелік құралдарын; 

-банктік маркетингтегі тәуекелмен байланысты жобаларды 

дайындау және оның қабылдау дәрежесін бағалау керек; 

-банктің кез-келген өнімдерін нарыққа ұсыну дәрежесін 

бағалау. 

-маркетингтік зерттеулерді  жүргізу әдістемесін; 

-бірқатар банктік өнімдердің ерекшеліктерін; 

- банктің коммуникативті саясатын құраушы бөліктерін. 

6 КҚ3/ОН3 

32 БП/ТК Салық және салық салу Пәннің мазмұны - салықтарды есептеу және бюджетке төлеу 

үшін шаруашылық жүргізуші субъектілер, жеке кәсіпкерлер 

6 КҚ3/ОН3 
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мен жеке тұлғалар қолданатын қазіргі заманғы 

технологиялармен, салықтарды қолдану, дамыту және 

қолданудың теориялық аспектілері. мемлекеттегі салықтарды 

есептеу мен төлеудің толық сипаттамасы. 

 БП/ТК Шағын және орта бизнеске 

салық салу 

«Шағын және орта бизнеске салық салу» оқу пәнiнің мәні - бұл 

ҚР-дағы кіші және орта бизнес секторының субъектілері мен 

олардың қызметтерінің жағдайын (яғни кәсіпкерліктің 

объектісін) зерттеу, сондай-ақ осы сектор субъектілеріне салық 

салу механизмін қарастыру. 

6 КҚ3/ОН3 

 БП/ТК Жеке тұлғалардың салық 

салуы 

«Жеке тұлғалардың салық салуы» пәні жеке тұлғалар төлейтін 

жеке табыс салығын, мүлік салығын, көлік құралдары салығын, 

жер салығын және жеке тұлғалар төлеуге тиісті басқа да 

міндетті төлемдерді оқытуды көздейді. 

6 КҚ3/ОН3 

33 БП/ТК Мемлекеттік бюджет Қазақстан Республикасында барлық салаларда ауқымды 

реформалар жүргізілуде.  

Мемлекеттің маңызды институттарының бірі Бюджет жүйесі 

болып табылады. Бюджеттік жүйе арқылы қаржы ресурстары 

жұмылдырылады, олар кейіннен қайта бөлінеді және қоғамның 

экономикалық және әлеуметтік проблемаларын шешу, 

мемлекеттің өзіне жүктелген функциялар мен міндеттерді 

орындауын қамтамасыз ету үшін пайдаланылады. 

Бюджет жүйесі қоғамның барлық мүшелерінің мүддесінде 

экономикалық және әлеуметтік процестерді реттеуді жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді. Мемлекеттік бюджеттің негізгі 

көрсеткіштерін өзгерте отырып, республикадағы экономикалық 

ахуалға белгілі бір түрде ықпал етуге, неғұрлым маңызды 

мемлекеттік проблемаларды шешуге, әлеуметтік жобаларды 

іске асыруды қамтамасыз етуге болады. 

4 КҚ3/ОН3 

 БП/ТК Бюджеттендірудің 

мемлекеттік саясаты 

Бюджеттендірудің мемлекеттік саясаты мазмұны бойынша 

мемлекеттің ақша қаражаттарының орталықтандырылған 

қорын ұйымдастыру және қолдану формасы болып табылады. 

Ал әлеуметтік – экономикалық мазмұны бойынша мемлекеттік 

4 КҚ3/ОН3 
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ұлттық табысты қайта бөлу құралы болып табылады. 

«Бюджеттендірудің мемлекеттік саясаты» пәні болып 

мемлекеттің жалпы мемлекеттік мұқтаждықты қанағаттандыру 

мен өзінің қызметін атқару үшін мемлекеттің 

орталықтандырылған ақша қорын бөлу және қайта бөлу және 

жоспарлау үрдісінде пайда болатын қаржы – экономикалық 

қатынастар табылады. 

 БП/ТК Бюджеттік есеп және есеп 

беру 

«Бюджеттік есеп және есеп беру» экономика факультетінің 

«Қаржы» мамандығы бойынша оқытылатын пән болып 

табылады. Онда мемлекеттің негізгі қаржы жоспарының, яғни 

мемлекеттік бюджеттің қаржысын орналастыру және 

жоспарлаудың мемлекеттік саясатының теориясы мен 

тәжірибесі қарастырылады. 

Бюджеттік есеп және есеп беру мазмұны бойынша мемлекеттің 

ақша қаражаттарының орталықтандырылған қорын 

ұйымдастыру және қолдану формасы болып табылады. Ал 

әлеуметтік – экономикалық мазмұны бойынша мемлекеттік 

ұлттық табысты қайта бөлу құралы болып табылады. 

«Бюджеттік есеп және есеп беру» пәні болып мемлекеттің 

жалпы мемлекеттік мұқтаждықты қанағаттандыру мен өзінің 

қызметін атқару үшін мемлекеттің орталықтандырылған ақша 

қорын бөлу және қайта бөлу және жоспарлау үрдісінде пайда 

болатын қаржы – экономикалық қатынастар табылады. 

4 КҚ3/ОН3 

34 БП/ТК Бағалы қағаздар нарығы Бұл курста қор нарығының негізгі ұғымдары, бағалы 

қағаздарды жіктеу, бағалы қағаздарды шығару, айналысқа 

шығару және өтеу тәртібі қарастырылады. Бағалы қағаздардың 

кірістілігін есептеу әдістері баяндалған, бағалы қағаздармен 

операциялар жасау кезінде ескерілуі қажет кірістіліктің 

өзгеруіне әсер ететін факторларды талдау, инвестициялық 

шешімдер қабылдау алдындағы бағалы қағаздарды іргелі және 

техникалық талдаудың негізгі әдістері мен нысандары 

келтіріледі. Қор нарығының жұмыс істеу механизмі, түрлі 

5 КҚ5/ОН5 
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қызмет түрлерін ұйымдастыру, биржалық сауда 

қарастырылады. 

 БП/ТК Ақша-несие айналысы Бұл курс негізінде мемлекеттің ақша және несие жүйесінің 

негізгі қызметтері, сонымен қатар келесідей категориялардың 

эволюциясы: ақша, несие, банк қызметі, ақша несие жүйесінің 

шектеулерге жағдайы сипатталады. 

5 КҚ5/ОН5 

 БП/ТК Ақшалы-несиелік реттеу «Ақшалы-несиелік реттеу» курсы Қазақстанның ақша-несие 

жүйесі үшін жоғары білікті мамандарды қалыптастыратын оқу 

пәндерінің ішінде маңызды орынды алады. 

Бұл курста келесі сұрақтар қарастырылады: 

- Экономиканы ақша-несиелік реттеудің негіздерін; 

- Ақшалы-несиелік реттеудегі мемлекеттің орталық банктінің 

рөлін; 

- Ақша базасы және оның ұсыныстағы рөлін; 

- Экономиканы антиинфляциялық реттеу жолдарын; 

- Экономиканы ақша-несиелік реттеудің әдістері және 

құралдарын қарастырады. 

5 КҚ5/ОН5 

35 БП/ТК Тәуекел менеджмент Осы курс аясында шаруашылық жүргізуші субъектілердің кез 

келген Қызмет түрінің тәуекелдері зерттеледі, статистикалық 

мәліметтерге негізделе отырып, Ықтималдықтар теориясы 

құралдары бойынша белгісіз шамалар (параметрлер) 

бағаланады, әртүрлі математикалық әдістер мен модельдер 

арқылы болжамдар жасалады, кәсіпкерлік ортада тәуекелдерді 

төмендетудің ғылыми тәсілдерін қолдану дағдылары бекітіледі. 

Курс тәуекелдің әртүрлі түрлерін (инвестициялық, сақтандыру, 

ұйымдастыру, қаржылық, несиелік) зерделеуді және оларды 

бағалау мен басқарудың әртүрлі тәсілдерін қолдануды 

қарастырады, олар ықтимал қауіптерді болжауға және оларды 

барынша азайту бойынша мақсатты шараларды жүргізуге 

бағытталған. 

5 КҚ5/ОН5 

 БП/ТК Қаржылық талдау Қаржылық қызметтің кемшіліктерін айқындау мен жою және 

кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсартудың резервтерін 

5 КҚ5/ОН5 



 

 

 

Академия «Bolashaq» 

Сапа менеджмент жүйесі 

Білім беру бағдарламасы 

6В04101 – «Қаржы» 

СМЖ ББ-2020 

Нұсқа01 

күні 28.08.2020 ж. 

 29 беттің 40 

 

табу үшін қаржылық талдаудың әдістерін меңгере алатын, 

қаржылық көрсеткіштерді тәжірибелік меңгеру, резервтерді 

айқындау және кәсіпорын қызметінің жоғарылауы бойынша 

әдістемелерді білетін білікті экономистерді дайындау. 

 БП/ТК Банктердегі қаржылық 

талдау 

Бұл курс банктердегі қаржылық талдаудың теориялық және 

тәжірибелік білімді жетілдіру мақсатында оқытады. Сонымен 

қатар банктегі қаржылық талдаудың бақылау сұрақтарымен 

есептерін оқып үйрету. 

5 КҚ5/ОН5 

36 БП/ТК Мемлекеттік сатыпалудың 

қаржылық аспектілері 

"Мемлекеттік сатып алудың қаржылық аспектісі" Қазақстан 

Республикасының қаржы-кредит жүйесі үшін жоғары білікті 

мамандарды қалыптастыратын бейінді пәндердің бірі болып 

табылады. Курста мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру 

мәселелері, оларды жүзеге асыру ережелері және олардың 

мемлекет бюджетін қалыптастырудағы рөлі қарастырылады. 

3 КҚ6/ОН6 

 БП/ТК Қаржылық жобалау Кәсіпорын қаржысының экономикалық негізін бейнелейтін 

теориялық түсінікті оқыту, кәсіпорындағы қаржылық 

қатынасты ұйымдастыру әдістері мен формалары 

3 КҚ6/ОН6 

 БП/ТК Қаржылық лизинг Қаржылық лизингтің негізі уақытша бос қаржылық құралдарды 

қаржыландыру, лизинг беруші сатып-алу келісім шартына 

сәйкес өз меншігіне ие болған тауарды белгілі бір лизинг 

келісім шартына сәйкес лизинг алушыға уақытша төлеуге және 

пайдалануға ұсынады 

3 КҚ6/ОН6 

37 БеП/ЖК Корпоративтік қаржы "Корпоративтік қаржы" меншікті қаржы ресурстарын құру, 

қаржыландырудың сыртқы көздерін тарту, оларды бөлу және 

эфирлік пайдалану, сондай-ақ ұзақ мерзімді және қысқа 

мерзімді активтерді жоспарлау және тиімді пайдалану, 

өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді өндіру және өткізу 

процесінде туындайтын экономикалық және ақшалай жалдау 

жүйесі болып табылады. 

5 КҚ4/ОН4 

38 БеП/ЖК Қаржылық менеджмент Нарықтық экономика жағдайында кез келген шаруашылық 

жүргізуші субъектінің бәсекеге қабілеттілігі оның қаржы 

ресурстарының қозғалысын тиімді басқаруды ғана қамтамасыз 

3 КҚ4/ОН4 
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ете алады. Қазақстандық кәсіпорындар отандық салық климаты 

мен инфляцияның күрделі жағдайларында пайданы реттеу, 

дивидендтік саясат, қаржыны бақылау мәселелерінде әртүрлі 

мүдделерге ие бола алады, бірақ кәсіпорын (фирмалар) 

қызметінің осы және басқа да аспектілері "Қаржы 

менеджменті" ғылымына біріктірілген нарықтық өркениеттің 

әмбебап әдістерінің көмегімен басқаруға беріледі. 

39 БеП/ЖК Өндірістік практика Өндірістік практика көздейді:  

ұйыммен (кәсіпорынмен), оның құрылымымен, өндірістік және 

басқару бөлімшелерінің негізгі функцияларымен танысу; 

нормативтік құжаттарды және практика базасында 

пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарын 

зерделеу; білім беру бағдарлама бойынша студенттердің 

теориялық және практикалық білімдерін жүйелеу, бекіту және 

кеңейту және нақты экономикалық міндеттерді шешу үшін осы 

білімді қолдану. 

10 КҚ6/ОН6 

40 БеП/ЖК Дипломалды практика Дипломалды практика:  

ұйыммен (кәсіпорынмен), оның құрылымымен, өндірістік және 

басқару бөлімшелерінің негізгі функцияларымен танысу; 

нормативтік құжаттарды және практика базасында 

пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарын 

зерделеу; зерттеу жұмыстарын өз бетінше жүргізу дағдыларын 

дамыту 

5 КҚ6/ОН6 

41 БеП/ТК Төлем жүйесі Бұл курстың бағыттылығы-студенттерді ұлттық төлем 

жүйесінің қызмет ету принциптерімен таныстыру. Курс 

Қазақстанның төлем жүйесінің инфрақұрылымын зерттеуді 

қарастырады. Сондай-ақ төлем мен аудармалардың негізгі 

құралдары мен оларды пайдалану ережелері қаралатын болады. 

Сонымен қатар, студенттерге заманауи төлем жүйелеріне, оның 

ішінде электрондық ақша жүйелеріне шолу ұсынылады. Курс 

соңында студенттер ақша төлемі мен аударымы саласындағы 

заңнамалық және нормативтік базамен таныс болуы тиіс, есеп 

4 КҚ3/ОН3 
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айырысу және аударым операцияларын жүзеге асыру 

дағдыларына ие болуы тиіс. 

 БеП/ТК Қаржылық бақылау «Қаржылық бақылау» курсы «Қаржы» білім беру 

бағдарламаның студенттері оқитын теориялық оқу пәндерінің 

базасы, негізі болып табылады.  

«Қаржылық бақылау» пәні – нарықтық экономикада банк 

саласындағы тәуекелдер түсінігімен  таңысу және банк 

қызметіне әсер етуін анықтау. Сонымен қатар қоғамдағы банк 

операциялары кезіндегі пайда болатын тәуекелдік 

қатынстардың жүйесін, оның даму заңдылықтары мен негізгі 

бағыттарын, қаржылық шешімдердің әдістерін талдайтын және 

түсіндіретін ғылым. 

4 КҚ3/ОН3 

 БеП/ТК Қаржылық органдардағы 

есеп және есеп беру 

«Қаржылық органдардағы есеп және есеп беру» курсында 

қаржылық органдардағы есептің және есеп-қисаппен 

жұмыстың теориясы, оларды ұйымдастырудың және тәжірибе 

жүзінде қолданудың әдістемелік негіздері келтірілген. 

«Қаржылық органдардағы есеп және есеп беру» курсы 

студенттерде бухгалтерлік есеп бойынша білім мен тәлімдер 

қалыптастыратын негізгі пәндердің бірі. Курста Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік бюджетінің қаржылық 

органдарда орындалу есебінің мазмұны мен міндеттері, 

салықтық түсімдер мен басқа да міндетті төлемдерден 

түсімдердің салық органдарындағы есебі, Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік бюджетінің кассалық 

орындалуының есебі қарастырылады. «Қаржылық 

органдардағы есеп және есеп беру» курсын оқытудың маңызды 

қыры республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен 

қаржыландырылатын ұйымдардағы есепті зерттеу.   

4 КҚ3/ОН3 

42 БеП/ТК Шаруашылық субъектілердің 

аудиті 

Аудиторлық қызмет бойынша барлық нормативтік құжаттарда 

жобалауға көмек көрсету, аудит рәсіміне көзқарасты 

қалыптастыру, нақты субъект бойынша аудиторлық 

қорытындыны объективті зерделеу 

6 КҚ6/ОН6 
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 БеП/ТК Баланстану Баланстану пәні бухгалтерлік есеп пәнінің негізінде құрылған 

.Бұл пән кәсіпорын балансын құру барысында оның 

есептіліктерінің дұрыс жүруін қадағалайтын бірден – бір пән. 

Кәсіпорынның бухгалтерлік есебін жүргізу барысында бұл пән 

– кіріспе баланс жасауды, сонымен қатар ағымдағы баланс 

жасауды және де кәсіпорын өз қызметін тоқтату барысында 

жойылу балансының негіздерін үйретеді. 

6 КҚ6/ОН6 

 БеП/ТК Кәсіпорынның ішкі 

бақылауын ұйымдастыру 

Кәсіпорынның ішкі бақылауын ұйымдастыру пәні 

кәсіпорындағы барлық шаруашылық есептердің дұрыс 

жүргізілуін Қазақстан Республикасының қаржылық есеп және 

бухгалтерлік есеп беру туралы заңына сүйене отырып жүзеге 

асыруды үйретеді. 

6 КҚ6/ОН6 

43 БеП/ТК «Кәсіпорындағы қаржылық 

есептің тәжірибелік 

аспектілері» пәнінен 

практикум 

Бухгалтерлік есеп әр кәсіпорында, әр ұйымда жүргізіледі. 

Нарықтық экономика және басқаруды жетілдіру жағдайында 

қаржылық есептің рөлі мен мәні күшейтіледі. Міндеттемелерді 

есепке алу, инвестициялар, қаржы құралдарын есепке алу және 

бағалау, шоғырландырылған және жеке қаржылық есептіліктің 

мәні, мемлекеттің есеп саясатын таңдау және өзгерту 

өлшемдері бухгалтерлік есеп стандарттарына және ХҚЕС 

сәйкес қаралады. 

6 КҚ6/ОН6 

 БеП/ТК Бағалау ісі Бағалы қағаздармен операциялар пәнінің курсы экономикалық 

арнайы оқу мекемелерінің барлық жоғары және орташа 

бөлімдерінің студенттері мен оқушыларын дайындау үшін 

қажет. «Бағалау ісі» курсының пәні ретінде қазіргі бағалы 

қағаздар нарығын және делдалдар қызметін басқару саналады. 

6 КҚ6/ОН6 

 БеП/ТК Мемлекеттік салықтық 

менеджмент 

Салықтар – қоғамдағы экономикалық және саяси 

қатынастардың қажетті буыны. Сондықтан салықтық 

менеджмент пәнін студенттерге оқытудың маңызы аса зор. 

мемлекет және корпоратив деңгейлеріндегі салықтық 

менеджмент қарастырылады. 

6 КҚ6/ОН6 

44 БеП/ТК Инвестицияларды 

қаржыландыру және 

"Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу" курсы аясында 

инвестициялардың мәні, олардың түрлері, Қазақстандағы 

5 КҚ5/ОН5 
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несиелеу инвестициялық қызметті реттеудің түсінігі және нормативтік-

құқықтық негіздері, инвестициялық жоба, инвестицияларды 

қаржыландыру көздері, жобаларды микроэкономикалық 

фундаменталды талдау, нақты және портфельдік 

инвестициялау қарастырылады. 

 БеП/ТК Экономикадағы қаржы 

инвестициялар 

«Инвестиция» біздің экономикамызда жаңа термин. 

Орталықтандырылған жоспарлы жүйеде тек қана «капитал 

жұмсалымы» атты түсінікті қолданды. Біздің мемлекетіміздің 

нарықтық экономикаға көшу жағдайында бұл термин 

экономиканың ажырамас бөлігі болып табылады. Себебі, 

инвестиция экономикалық тетіктердің дұрыс қызмет атқару 

үшін қажет. Мемлекеттің экономикасының дамуына 

инвестицияның маңыздылығын ескере отырып, жоғарғы оқу 

мекемелерінде, әсіресе экономикалық мамандарды 

дайындайтың мекемелерде стандартқа сәйкес. 

5 КҚ5/ОН5 

 БеП/ТК Кәсіпорынның қаржылық 

инвестициялары 

Бұл курс экономикалық  инвестицияның мәнін, формалардың 

көп түрлілігін  және инвестицияның түрлерін, 

кәсіпорындардың инвестиция қызметін қаржыландыру көздері 

және ерекшеліктері, инвестициялық пайданы қалыптастыру 

механизмі, нақты оның мына элементтерін: капиталға 

пайданың орташа мөлшері, инвестициялық процестің 

ұзақтығы, инвестициялау объектісінің жеке ерекшеліктері,  

инвестициялық тәуекелшілдіктің деңгейін қарастырады. 

Осы пәнде  экономика салаларын және еліміздің аймақтарын 

инвестицияға тартудың әдістемелік негіздері, кәсіпорынның 

инвестициялық саясатының негізгі аспектілері қаралады. 

5 КҚ5/ОН5 

45 БеП/ТК Бюджеттік органдардағы 

қаржылық бақылау және 

аудит 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында бюджеттік 

ұйымдарда қаржылық бақылау мен аудитті одан әрі дамыту 

бойынша үлкен жұмыс жүргізілуде. Түрлі шаруашылық 

құрылымдардың, корпорациялар мен компаниялардың 

қызметін бухгалтерлік есепке алу, қаржылық бақылау және 

экономикалық талдау жүйелерін реформалау бойынша бірқатар 

5 КҚ4/ОН4 
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нормативтік-құқықтық актілер қабылданды. 

Республиканың экономикалық өмірінде бір мезгілде, үздіксіз 

және барлық жерде көптеген қаржы операциялары жасалады. 

Олардың ішінде мемлекеттік реттеу органы ретінде қаржылық 

бақылау заңсыз және сенімді қоршауға бағытталған. 

 БеП/ТК Жобаларды талдау Бұл курс шегінде жобалердің экономикадағы рөлі, мазмұны 

және өмірлік кезеңдері, жобалардың талдау әдістері және 

түрлері қарастырылған;  жобалардың тиімділігі мен оларды 

анықтау және жобаларды жүзеге асыру кезіндегі тәуекелді 

бағалау әдістерін қарасытыру. 

5 КҚ4/ОН4 

 БеП/ТК Кәсіпорынның 

инвестициялық қызметі 

Берілген курстың шегінде шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің инвестициялық мүмкіндіктері,қаржылық 

шаруашылық қызметі  қарастырылады 

5 КҚ4/ОН4 

46 БеП/ТК Салықтық әкімшілік Салықтық әкімшілендіру қаржылық бақылауға тән барлық 

қасиеттерге ие, бірақ бір мезгілде ерекшеліктерге де ие. 

Салықтық бақылаудың ерекшелігі оның мемлекеттік қаржылық 

бақылауға қарағанда қызметтің неғұрлым тар саласында жүзеге 

асырылуынан тұрады. Егер мемлекеттік қаржылық бақылау 

объектісі материалдық өндірісте және материалдық емес 

салада, қаржы жүйесінің барлық буындарында қаржы 

ресурстарын қалыптастыру және пайдалану кезінде 

туындайтын ақшалай қатынастар болып табылса, онда 

салықтық әкімшілендіру объектісі салықтық қатынастар, 

олардың құқықтық базасы болып табылады. 

Шаруашылық жүргізудің нарықтық жағдайларында 

мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарынан 

үздіксіздік, пәрменділік, Тәуелсіздік, заңдылық, превентивтілік 

принциптері сияқты осы уақытқа тән салықтық бақылау 

қағидаттарын сақтау талап етіледі. 

6 КҚ3/ОН3 

 БеП/ТК Салықтық бақылау Бұл курс университеттің экономика факультетінің студенттерін 

кәсіпорын, фирма, ұйым қызметін алға астыруда, тиімділігін 

арттыруда салықтық есептің маңызын түсіндіріп, оны енгізу 

6 КҚ3/ОН3 
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және жүргізу әдістерін игертіп, әрі қарай іс-жүзінде қолдана 

білу мақсатында дайындап оқытуға арналған. 

 БеП/ТК Кеден жүйесіндегі салық 

және төлемдер 

Кеден жүйесіндегі барлық өзгерістерден хабардар болу; 

импорттық-эксперттық операциялар кезінде ҚҚС мен акцизді 

дұрыс есептей білу; импорттық-эксперттық операциялар кезінде 

кедендік төлемдерді дұрыс есептей білу. 

6 КҚ3/ОН3 

47 БеП/ТК Салықтық есеп Бұл курс жоғары оқу орындардағы студенттердің кәсіпорын, 

фирма, ұйым қызметін алға астыруда, тиімділігін арттыруда 

салықтық есептің маңызын түсіндіріп, оны енгізу және жүргізу 

әдістерін игертіп, әрі қарай іс-жүзінде қолдана білу мақсатында 

дайындап оқытуға арналған. 

5 КҚ3/ОН3 

 БеП/ТК Қаржылық есеп беру Қаржылық есеп беру курсы «Қаржы» білім беру бағдарлама 
бойынша қазіргі кездегі экономикалық білім берудің 

профильдік пәндеріне жатады. Оны оқыту, экономикалық 

талдаудың әдіс-тәсілдерін жетік меңгерген, кәсіпорын 

қызметінің негізгі көрсеткіштерін есептеу мен бағалауды 

теория жүзінде ғана емес, тәжірибе жүзінде де білетін, 

шаруашылық механизмді жетілдіру бойынша резервтерді 

анықтап, іс-шаралар құрастыра алатын жоғары білікті 

экономикалық кадрлардың қажеттілігімен шартталған.   

5 КҚ3/ОН3 

 БеП/ТК ШОБ арналған ХҚЕС Пәнді оқытудың міндеттері: 

- бухгалтерлік есептің мәнін, принциптерін, пәні мен әдістерін 

оқып білу;  

-бухгалтерлік баланстың мазмұны мен құрылымын, шоттар 

жүйесі мен екі жақты жазуды, бағалау мен калькуляциялауды, 

құжаттау мен түгендеуді қаржылық есеп беруді құру және 

табыс етуді оқып білу; 

- қаржылық есеп беруді элементтерінің есебін білу; ағымдағы 

және ұзақ мерзімді активтердің, ұйымдардың капиталы мен 

міндеттемелерінің есебін игеру; 

-табыстар мен шығыстар есебін, сол сияқты қаржылық 

нәтижесін анықтауды игеру. 

5 КҚ3/ОН3 
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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 нәтижелерін жалпылау, қорытынды 

мен басқару шешімдерінің әзірлемелеріне қосымша жасау. 

г)экономикалық мәселелерді экономикалық талдау әдістерін 

қолдана отырып шешу; 

 

4. Білім беру бағдарламасының мазмұны 
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ЖМ 
TK 01 Тарихи – 

коммуникативтік  

МК KKZT 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 5 150 1 МЕ ЖҚ1/ОН1 

MK K(О)Т 1103 Қазақ (Орыс) тілі 10 300 1,2 Е,Е ЖҚ1/ОН1 

MK Sht 1104  Шетел тілі 10 300 1,2 Е,Е ЖҚ1/ОН1 

ЖК SZhKMN 1108 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 
5 150 2 Е 

ЖҚ1/ОН1 

МК DSh 1107 Дене шынықтыру 8 240 1,2,3,4 Д/с ЖҚ1/ОН1 

МК Fil 2102 Философия 5 150 4 Е ЖҚ1/ОН1 

МК KKN 3209 Кәсіпкерлік қызметтің негіздері 3 90 6 Е ЖҚ1/ОН1 

МК EМ 1203 Экономикадағы математика 5 150 1 Е ЖҚ1/ОН1 

МК АКТ 1105 Ақпараттық - коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

5 150 2 Е ЖҚ1/ОН1 

ЖК KК (O)Т 2201 Кәсіби қазақ (орыс)  тілі 3 90 4 Е ЖҚ1/ОН1 
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ЖК KBShT 2202 Кәсіби бағытталған шетел тілі 3 90 3 Е ЖҚ1/ОН1 

 Модуль бойынша барлығы 1  62 1860  11  

ЖМ 
ASB 02 Әлеуметтік-

саяси білімдер 
МК 

Saya 1106 

Psi 1106 

Mad 1106 

Ale  1106   

Саясаттану 

Психология 

Мәдениеттану 

Әлеуметтану 

8 240 1,1,2,2 Е,Е,Е,Е ЖҚ2/ОН2 

 Модуль бойынша барлығы 2  8 240  2  

ММ 

ShSKKU 03 

Шаруашылық 

субъектілердің 

қызметін 

қаржыландыруды 

ұйымдастыру 

ТК ЕAZh 3218 

KBAT 3218 

 

KBas AT 3218 

Экономикадағы ақпараттық жүйелер 

Кәсіпкерлік пен бизнестегі ақпараттық 

технологиялар 

Кәсіпорынды басқарудағы ақпараттық 

технологиялар 

3 90 5 Е КҚ3/ОН3 

ТК Eko 3219 

EММ 3219 

EZhMT 3219 

Эконометрика 

Экономика-математикалық модельдеу 

Экономикалық жүйедегі мәліметтерді талдау 

3 90 5 Е КҚ3/ОН3 

ТК Sta 2211 

AES 2211 

KBS 2211 

Статистика  

Әлеуметтік-экономикалық статистика 

Қаржылық-банктік статистика 

3 90 3 Е КҚ3/ОН3 

ЖК ET 1204 Экономикалық теория 4 120 1 Е КҚ3/ОН3 

ЖК Mik 1205 Микроэкономика 4 120 2 Е КҚ3/ОН3 

ЖК Mak 2206 Макроэкономики  4 120 4 Е КҚ3/ОН3 

ТК EMR 2214 

MBT 2214 

MZhB  2214 

Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Мемлекеттің басқару теориясы 

Мемлекеттік және жергілікті басқару 

4 120 4 Е КҚ3/ОН3 

ЖК KК 2208 Қаржыға кіріспе 4 120 3 Е КҚ3/ОН3 

ТК ANB 2213 

AAN 2213 

ANS 2213 

Ақша.Несие.Банктер 

Ақша айналымы және несие 

Ақша несиелік саясат 

3 90 3 Е КҚ3/ОН3 

ТК KND 2216 

MKS 2216 

ShSKS 2216 

Қаржы нарықтары және делдалдары  

Мемлекеттің қаржылық саясаты 

Шаруашылық субъектілердің қаржылық 

саясаты 

5 150 3 Е КҚ3/ОН3 
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ТК BZh 3222 

TBas 3222 

TBag 3222 

Бизнес жоспарлау 

Тәуекелдерді басқару 

Тәуекелді бағалау 

5 150 5 Е КҚ3/ОН3 

ТК BI 3223  

BT 3223 

BM 3223 

Банк ісі 

Банктік тәуекелдер 

Банктік маркетинг 

6 180 5 Е КҚ3/ОН3 

ТК TZh 3305 

KB 3305 

KOEEB 3305 

Төлем жүйесі 

Қаржылық бақылау 

Қаржылық органдардағы есеп және есеп беру 

4 120 6 Е КҚ3/ОН3 

ТК MB 3225 

BMS 3225 

BEEB 3225 

Мемлекеттік  бюджет 

Бюджеттендірудің мемлекеттік саясаты 

Бюджеттік есеп және есеп беру 

4 120 6 Е КҚ3/ОН3 

ТК SSS 3224 

ShOBSS 3224 

ZhTSS 3224   

Салық және салық салу 

Шағын және орта бизнеске салық салу 

Жеке тұлғалардың салық салуы 

6 180 6 Е КҚ3/ОН3 

ТК SE 4311 

KEB 4311 

ShOBA HKES 

4311 

Салықтық есеп 

Қаржылық есеп беру 

ШОБ арналған ХҚЕС 

5 150 7 Е КҚ3/ОН3 

ТК SA 4310 

SB 4310 

KZhST 4310 

Салықтық әкімшілік 

Салықтық бақылау 

Кеден жүйесіндегі салық және төлемдер 

6 180 7 Е КҚ3/ОН3 

 Модуль бойынша барлығы 3  73 2190  17  

ММ 

KESZhZhD 04 

Қаржылық емес 

сипаттағы 

жоспарлардың 

жобаларын дайындау 

ТК Mar 3220 

KM 3220 

MZN 3220 

Маркетинг 

Қолданбалы маркетинг 

Маркетингтік зерттеудің негіздері 

5 150 5 Е КҚ4/ОН4 

ТК Men 2212 

PB 2212 

AM 2212 

Менеджмент 

Персоналды басқару 

Антикризистік менеджмент 

3 90 4 Е КҚ4/ОН4 

ЖК BЕ 2207 Бухгалтерлік есеп 5 150 3 Е КҚ4/ОН4 

ЖК KК 3301 Корпоративтік қаржы  5 150 6 Е КҚ4/ОН4 

ЖК KM 3302 Қаржылық менеджмент 3 90 4 Е КҚ4/ОН4 
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ТК BOKBA 4309 

ZhТ 4309 

KIK 4309 

Бюджеттік органдардағы қаржылық бақылау 

және аудит 

Жобаларды талдау 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

5 150 7 Е КҚ4/ОН4 

 Модуль бойынша барлығы 4  24 720  6  

ММ 
FAB 05 Фирманың 

активтерін басқару 

ТК Sak 2215 

KS 2215 

SEBS 2215 

Сақтандыру 

Корпоративтік сақтандыру 

Сыртқы-экономикалық байланыстарды 

сақтандыру 

5 150 3 Е КҚ5/ОН5 

ТК BK 2217 

OBK 2217 

KKSBK 2217   

Баға қалыптастыру 

Өндірістегі баға қалыптастыру 

Қызмет көрсету сферасындағы баға 

қалыптастыру 

5 150 4 Е КҚ5/ОН5 

ТК TM 3227 

KT 3227 

BKT 3227 

Тәуекел менеджмент 

Қаржылық талдау 

Банктердегі қаржылық талдау 

5 150 6 Е КҚ5/ОН5 

ТК IKN 4308 

EKI 4308 

KKI 4308 

Инвестицияларды қаржыландыру және 

несиелеу 

Экономикадағы қаржы инвестициялар 

Кәсіпорынның қаржылық инвестициялары 

5 150 7 Е КҚ5/ОН5 

ТК BKN 3226 

ANA 3226 

ANR 3226 

Бағалы қағаздар нарығы 

Ақша-несие айналысы 

Ақшалы - несиелік реттеу 

5 150 6 Е КҚ5/ОН5 

 Модуль бойынша барлығы 5  25 750  5  

ММ 

 

 

 

 

 

 

ShKNTEAB 06 

Шаруашылық қызмет 

ТК МSКА 3228 

KZh 3228 

KL 3228 

Мемлекеттік сатыпалудың қаржылық 

аспектілері  

Қаржылық жобалау 

Қаржылық лизинг 

3 90 6 Е КҚ6/ОН6 

ТК HKES SKE 

3221 

BE 3221 

OKBE 3221 

ХҚЕС сәйкес қаржылық  есеп 

Басқару есебі  

Өндірістік кәсіпорындардағы бухгалтерлік 

есеп 

5 150 5 Е КҚ6/ОН6 
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нәтижелерін талдау, 

есепке алу және 

бақылау 

ТК KKETАРР  

4307 

 

BI 4307 

MSM 4307 

"Кәсіпорындағы қаржылық есептің 

тәжірибелік аспектілері" пәнінен практикум 

Бағалау ісі 

Мемлекеттік салықтық менеджмент 

6 180 7 Е КҚ6/ОН6 

ТК ShSA 4306 

Bal 4306 

KIBU 4306 

Шаруашылық субъектілердің аудиті 

Баланстану 

Кәсіпорынның ішкі бақылауын ұйымдастыру 

6 180 7 Е КҚ6/ОН6 

ЖК ОP 2210 Оқу практикасы 1 30 4 Д/с КҚ6/ОН6 

ЖК ОP 4303 Өндірістік практика 10 300 8 Д/с КҚ6/ОН6 

ЖК DP 4304 Дипломалды практика 5 150 8 Д/с КҚ6/ОН6 

 Модуль бойынша барлығы 6  36 1080  4  

ММ Att 07 Аттестациялық МК  Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі кешенді емтихан тапсыру 

12 360 8   

 Модуль бойынша барлығы 7  12 360    

 Жоспар бойынша барлығы:  240 7200  48  


