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- Дарибекова Айгуль Сагатбековна - профессор, қаржы кафедрасының меңгерушісі;  

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

- Брико Михаил Михайлович - «Standart life» сақтандыру компаниясының директоры; 

- Бирюков Валерий Викторович – э.ғ.д., доцент, ҚарМТУ инженерлік экономика және менеджмент факультетінің деканы; 

- Спатаев Эльдар Ерболатович   - МФ-19-1 тобының магистранты. 

 

 

 
Білім беру бағдарламасына сараптама: 

 

1. Сақтандыру компаниясы «АСКО» 

2. First Heartland Jusan Bank АҚ 

3. ЖШС «Bibiteks» 

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 Түлектерді өндірістік және өндірістік емес сала субъектілеріндегі 

ұйымдастырушылық-басқару, болжамдық-аналитикалық, әкімшілік- 

шаруашылық, өндірістік, ғылыми- педагогикалық, зерттеу қызметін табысты 

және сәтті 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 7М04-  Бизнес, басқару және құқық 

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 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, әр түрлі 

деңгейдегі әкімдіктер жанындағы қаржы басқармалары мен бөлімдерінде, 

барлық меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы 

қызметтерінде, яғни жоғары кәсіптік білімді талап ететін лауазымдарда. 

Кәсіби қызмет саласы Осы мамандық бойынша түлектер кәсіби, талдау, кеңес беру қызметін меншіктің 

барлық нысандарындағы кәсіпорындарда, қаржы органдары мен сақтандыру 
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ұйымдарында, банк мекемелерінде, ипотекалық, лизингтік, факторингтік, 

брокерлік, зейнетақы, инвестициялық компанияларда, ломбардтарда, 

микрокредиттік ұйымдарда, кредиттік серіктестіктерде, бағалы қағаздар 

рыногында, Сақтандыру, Қаржы және инвестициялық нарықтарда, ақша және 

капитал нарықтарында жүзеге асырады, сондай-ақ тиісті ұйымдарда ғылыми-

зерттеу қызметін жүргізеді. 

Кәсіби қызмет нысаны Бітірушілердің кәсіби қызмет объектісі ретінде: республикалық және  аумақтық 

деңгейдегі мемлекеттік органдар; ҚР қаржы Министрлігі; ҚР экономика және 

бюджеттік жоспарлау Министрлігі, ҚР Ұлттық банкі, ҚРБ қаржы нарығында 

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 

қылмыс және жемқорлықпен күресу Агенттігі, сонымен қатар университетке 

дейінгі оқыту ұйымдары мен мекемелерінде ғылыми-зерттеу ұйымдары. 

Кәсіби қызмет функциясы - ұйымдастыру-басқару қызметі.  

- экономикалық қызмет;  

- өндірістік-технологиялық қызмет; 

- тәжірибелік-зерттеу қызметі; 

- есептік-жобалық қызмет; 

- білім беру  (педагогикалық) қызмет; 

- құқықтық қызмет 

Кәсіби қызмет түрлері Ұйымдастыру-басқару, өндірістік-технологиялық, есептік-жобалық, тәжірибелік-

зерттемелі, білім беру, экономикалық, құқықтық, талдау, консультативті. 



 
 

«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жүйесі 

Білім беру бағдарламасы 

 «7М04101 - Қаржы» 

СМЖ БББ-2020 

01 Нұсқа 

Күні 28.08.20 ж.  

21 беттің 7 беті 

 

 

2. Құзыреттілік картасы 

Коды Жалпы құзыреттілік Коды Оқыту нәтижелері 

ЖҚ1 Құзыретті болу:  

- дүниетанымның теориялық негізі болып табылатын философиялық 

мәдениет магистранттарының имманентті артықшылықтарын объективті 

және жан-жақты түсіну. Философиялық дайындықтың мазмұны 

магистранттардың дүниетанымдық құзіреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған; өмір сүру процесінде туындайтын проблемалық 

жағдайларды жан-жақты және терең талдау қабілеті; оларға қоғамдық 

қатынастардың, танымдық процестердің біртұтастығын, жүйелілігін 

ескере отырып баға беру; қызметтің әртүрлі салаларындағы даму 

процестерінің диалектикалық сипатын ескеру; алынған білімді 

практикалық өмірде қолдана білу. Психологиядағы мәдени-тарихи және 

белсенді тәсілдердің әдіснамалық және теориялық негіздері. Жеке даму 

идеялары. 

Магистратурада шет тілін оқыту болашақ магистрдің кәсіби қызметінде 

тілді белсенді меңгеру дағдылары мен іскерлігін одан әрі дамыту 

негізінде шет тілін оқытудың халықаралық стандарттары шеңберінде 

коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі тереңдетуге мүмкіндік береді. 

Тілдік, сөйлеу және стилистикалық түсті құралдармен жұмыс істеуге 

дайын болу көптілді қарым-қатынастың прагматикалық жағдайларына 

сәйкес келеді. 

Құзыреттілік: - жоғары педагогикалық білім беру мәселелерін және оны 

одан әрі дамыту перспективаларын шешуде; оқытудың тиімді 

университеттік технологияларын қолдану мәселелерінде; педагогикалық 

коммуникативтік өзара әрекеттесудің негізгі түрлерінде; өзекті 

ОН1 

 

Әлеуметтік қатынастарды дамыту, Экономикалық 

зерттеулерді дамытудың қазіргі тенденциялары, 

педагогикалық қызметтің психологиялық табиғаты 

туралы білімді қолдана білу. Философиялық ойлауды 

қолдана отырып, дайын болу, қарым-қатынасты басқару, 

шет тілін еркін меңгеру, қоршаған құбылыстардан 

заңдылықтарды, теориялар мен болжамдарды бөліп 

көрсету. Философиялық талдау, Оқу-тәрбие процесін 

құрастыру, оқыту және тәрбиелеу процесінде 

шығармашылық-дамытушы орта құру дағдыларына ие 

болу. 
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психологиялық-педагогикалық мәселелерді шешуде; 

- жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениеті 

мәселелерінде, 

- психологиялық тұрғыдан басқару қызметінің негізгі мәселелерін 

анықтау және түсіндіру, психологиялық әсер етудің негізгі тәсілдерін 

меңгеру. 

Коды Кәсіби  құзыреттілік Коды Оқыту нәтижелері 

КҚ2 Құзыретті болу: 

- ғылыми зерттеудің әдіснамасы, әдістері мен ұғымдары негізінде, 

ғылыми әдістерді қолдануда және этикалық нормалар мен адамгершілік 

қасиеттер негізінде ғылыми зерттеу жүргізу әдістемесінің бағдарламасын 

әзірлеуде. 

- ғылыми зерттеулер нәтижелерін бағалау әдістерінде және оларды 

ұсыну тәртібінде 

- компанияның шешім қабылдауы үшін мінез-құлық экономикасын 

қолдану мәселелері 

- ғылыми-зерттеу практикасынан және ғылыми-зерттеу жұмысынан өту 

кезінде ғылыми зерттеу әдіснамасын пайдалануда 

ОН2 

 

Ғылыми зерттеулердің теориялық негіздері, зерттеудің 

әдіснамасы мен әдістері, мінез-құлық экономикасы және 

маркетинг туралы білімдерін қолдана білу. 

Құбылыстарды тәуелсіз бағалауды қолдануға, 

проблемаларды ғылыми кондиция тұрғысынан талдауға 

және тұжырымдауға дайын болу. Ғылыми зерттеулер 

мен қоғамдық пікірді зерттеу, маркетинг элементтері 

мен қағидаттарын қолдану, нарық қажеттіліктерін 

болжау және бағалау дағдыларына ие болу. 

КҚ3 Құзыретті болу: 

- магистранттардың экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеудің 

әдістері мен формаларын меңгеру мақсатында олардың экономикалық 

бағытында. 

Арсеналдағы экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеудің әртүрлі 

әдістері мен стратегиялары қаржыгердің, қаржы менеджерінің, 

шаруашылық жүргізуші субъектінің басшысының коммерциялық 

қызметінің, сондай – ақ мемлекеттегі әлеуметтік саланы қаржылық 

реттеуге және инвестициялық қызметке байланысты мәселелердегі 

сәттіліктің кепілі болып табылады 

ОН3 Қаржы жүйесінің тиімділігі теориясы, экономиканы 

мемлекеттік қаржылық реттеу бағыттары, Әлеуметтік 

сала, инвестициялар туралы білімді қолдана білу. 

Ұлттық және жаһандық қаржы нарықтарының жұмыс 

істеу заңдылықтары мен даму үрдістерін, экономиканың 

қоғамдық секторындағы, инвестицияларды қаржылық 

реттеу саласындағы басқару ерекшеліктерін қолдана 

білу. Қаржы жүйесін, қаржы нарықтарын дамыту және 

талдау бойынша ғылыми зерттеулердің нәтижелері 

бойынша мемлекеттің экономикалық саясатын болжау 
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және жоспарлау, сондай-ақ кәсіби және педагогикалық 

қызметте қорытындылар мен ұсыныстар жасау 

дағдыларына ие болу. 

КҚ4 Құзыретті болу: 

- қазіргі заманғы жағдайларда тәуекелдерді кешенді бағалау мен 

диагностикалауды жүргізу үшін нарықтық экономикадағы тәуекелдерді 

бағалау және басқару саласында; 

- банк секторындағы тәуекелді бағалау және басқару саласында; 

- мемлекеттің қаржы жүйесін реттеу мақсатында нарықтық 

экономикадағы тәуекелді бағалау және басқару саласында 

ОН4 Қаржылық тәуекелдерді басқарудың теориялық 

аспектілерін, қаржы-банк саласы саласындағы 

қаржылық талдаудың негізгі түрлерін, шаруашылық 

жүргізуші субъектінің баға саясатын білу. Банктік 

тәуекелдерді талдау және бағалау, кірістердің өсу 

резервтерін және ұйымдардың негізгі қаржылық 

көрсеткіштерінің мәндерін арттыру жолдарын анықтау, 

бағалық дискриминацияны талдаудың әртүрлі әдістерін 

қолдану мүмкіндігі. Қаржылық жобалар, қаржылық 

тәуекелдер мен баға саясатын басқару саласында өзіндік 

экономикалық және ғылыми-педагогикалық ойлау 

дағдыларын меңгеру. 

КҚ5 Құзыретті болу: 

- қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес 

ұйымның қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты 

жинауда, тіркеуде және өңдеуде; 

- Екінші деңгейдегі банктердің активтерін қалыптастырудың өзекті 

мәселелерін анықтау, Банктің өтімді активтерін талдау, Банктің белсенді 

және пассивті операцияларын жүргізу кезінде банктік тәуекелдерді 

басқару, Коммерциялық банктердегі тәуекел - менеджмент жүйесін 

зерделеу дағдылары мен іскерлігін меңгеруде. 

- кірістерді нарықтық бөлу және халықтың кіріс құрылымына 

мемлекеттік араласу әдістерінің өзара байланысы тетігінде; 

- салық базаларын қалыптастырудың өзекті проблемаларына, оларды 

оңтайландыруға, негізгі салықтар бойынша салық базаларын 

қалыптастыру кезінде салықтық артықшылықтарды қолданудың өзекті 

ОН5 Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және қаржылық 

есептілікті, аудиторлық қорытындыны қалыптастыру 

үшін Қаржылық есеп пен аудиттің халықаралық 

стандарттары қағидаттары туралы білімді қолдана білу. 

Ұйымдардың активтерін, капиталын және 

міндеттемелерін есепке алудың қазіргі заманғы 

әдістерін, кәсіпорындарды аудиторлық тексерудің 

негізгі рәсімдерін қолдануға дайын болу. Шаруашылық 

операцияларды көрсету, оларды халықаралық 

стандарттар бойынша бақылау және аудит, қазіргі 

заманғы техникамен жұмыс істеу, белгісіздік және 

тәуекел жағдайында экономикалық және 

ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау 

дағдыларын меңгеру. 
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проблемалары бойынша пікірталасқа қатысу тәжірибесіне байланысты 

болмақ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОН6 Банк қызметін, активтер мен пассивтерді, банк 

тәуекелдерін, банк өтімділігін басқаруды білу. 

Экономикалық жағдайға сәйкес басқарушылық 

шешімдер қабылдау үшін банк қызметінің ақпараттық 

базасын талдауға және бағалауға дайын болу. 

Коммерциялық банктердің өтімділігін арттыру, кәсіби 

қызметтегі ғылыми зерттеулер үшін банктің қаржы 

ресурстарын тиімді басқару дағдыларын меңгеру. 

ОН7 Халық пен кәсіпорын қызметкерлерінің табысын 

қалыптастыру теориясы мен практикасы, әлеуметтік 

саясат, өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлау, 

салық салу, бюджеттік-салықтық жоспарлау, болжау, 

банкроттық диагностикасы бойынша білімді қолдана 

білу. Кәсіби, ғылыми-педагогикалық қызметте 

мемлекеттің әлеуметтік және салық саясаты 

саласындағы зерттеулердің нәтижелерін, бизнес-

процестерді талдауды қолдана білу. Кәсіпорында 

жоспарлы жұмысты жүргізу алгоритмін әзірлеу 

дағдыларын меңгеру; ғылыми және экономикалық 

негіздеу үшін арнайы әдістер мен әдістерді қолдану. 

КҚ6 Құзыретті болу: 

Педагогиканың әдіснамалық негіздерін, іргелі идеяларды, 

тұжырымдамаларды, заңдарды, мемлекеттің қаржы жүйесін дамытудың 

заңдылықтары мен принциптерін білу 

-ғылыми танымның негізгі әдістерін, сондай-ақ ғылыми ойлау 

нормативтерін меңгеру; қаржы пәндерін оқыту кезінде ғылыми зерттеуді 

формальды және мазмұнды жоспарлаудың негізгі тәсілдерін меңгеру 

және принциптермен танысу; оқытуда ғылыми-зерттеу қызметін 

ұйымдастырудың этикалық принциптерімен танысу; ғылыми зерттеу 

 Қаржылық білім беру жүйесінде оқытудың заманауи 

әдістемелері туралы білімді, педагогикалық және 

ғылыми-зерттеу қызметінде Инновациялық білім беру 

технологияларын қолдана білу. Қазіргі бухгалтерлік 

және қаржылық процестердегі қазіргі теорияларды, 

тұжырымдамаларды, проблемалар мен 

перспективаларды анықтауға және жүйелеуге, ғылыми 

талдауды қолдана отырып сабақ беруге дайын болу. 

Қаржы саласындағы ғылыми зерттеу дағдыларын 
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3. Пәндер туралы ақпарат 

 

№ Цикл  

 

Пәндер атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы  

(30-50 сөз) 

Кредиттер 

көлемі 

Оқыту 

нәтижелері 

(коды) 

1 БП/ЖК 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 ON1 

2 БП/ЖК Шетел тілі 

(кәсіби) 

Шетел тілінің практикалық курсы бағдарламада болашақ маманның білім мен 

іскерлікке деген қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған пән ретінде 

қарастырылады, ол оған: оқудың жетекші рөлінде сөйлеу қызметінің барлық 

түрлерінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынасты жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді.; Одан әрі кәсіби қызмет үшін ЖОО-да алған білімін өз бетімен 

тереңдету және біліктерін жетілдіру. 

5 ON1 

3 БП/ЖК Жоғары мектеп 

педагогикасы 

Бұл пәнді оқу магистранттарға педагогикалық ғылымның негізгі бөлімдері туралы 
білім жүйесін және түсініктерді заманауи білімнің маңызды салаларының бірі 

ретінде қалыптастыруға мүмкіндік береді, онда адам қызметінің білім беру 

саласына философиялық және ғылыми көзқарастар бірлігі жүзеге асырылады, 

сонымен қатар оның гуманитарлық білімнің басқа салаларымен байланысын 
анықтайды. Педагогтің кәсіби этикасының нормаларын терең меңгеруіне, оның 

магистранттар алдындағы жауапкершілігін түсінуіне, олармен серіктестік, 

ынтымақтастық және шығармашылық қарым-қатынас орнатуға ұмтылуына ықпал 

4 ON1 

нәтижелерін ресімдеу ережелері мен тәсілдерін меңгеру. 

- әлеуметтік-экономикалық, қаржылық құбылыстарды талдау. 

меңгеру және педагогикалық және ғылыми-зерттеу 

қызметі үшін озық тәжірибені жинақтау. 
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етеді; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби еңбек ерекшеліктері туралы 
түсініктерді тереңдете түседі. 

4 БП/ЖК Басқару 

психологиясы 

Курс психология заңдылықтары тұрғысынан білім беру саласындағы кәсіби 

қызметті талдау қабілетін қалыптастырудың негізгі аспектілеріне, кәсіби қызметте 
психологиялық заңдарды қолдану, тұлғаның ұйымдастырушылық мінез-құлқының 

технологиясы және тұлғааралық қарым-қатынасты орнату, басқарушылық 

функциялардың психологиялық ерекшеліктерін анықтау және олардың кәсіби 

қызметке әсерін анықтауға арналған. 

4 ON1 

5 БП/МК Педагогикалық 

практика 

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. 

3 ON1 

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 ON2 

7 БП/ТК 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. 

3 ON2 

8 БП/ТК 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.. 

3 ON2 
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9 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 қаржылық әсер 
етудің нысандары мен әдістерін мемлекеттің мақсатты және дәйекті қолдану 

процесі. 

4 ON3 

10 БП/ТК 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. 

4 ON3 

11 БП/ТК 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. 

4 ON3 

12 БП/ЖК 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 ON3 

13 БП/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, 
5 ON3 
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әлемдік нарықтың ірі қатысушыларының өзара іс-қимыл тетігі анықталады. 

14 БП/ТК 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. 

5 ON3 

15 БП/ТК 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. 

5 ON3 

16 БП/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 ON4 

17 БП/ТК 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. 

6 ON4 

18 БП/ТК Кәсіпкерлік 
қызметтегі тәуекел-

менеджмент 

Кәсіпкерлік тәуекелдердің пайда болу көздері, функциялары, оларды басқару 
жүйесін іске асыруды қамтамасыз ететін тәсілдер қарастырылады, Дағдарыс 

құбылыстары мен қауіп-қатерлердің ықтималдығы жағдайында, тәуекелді 

басқарудың барлық кезеңдерінен өту: - жоспарлау; - тәуекелді талдау; - 

проблемалық орындарды анықтау; - ықтимал нұсқалардан шешімді таңдау; - 
тәуекелмен күрес жөніндегі шараларды жүзеге асыру оларды азайту үшін уақтылы 

шаралар қабылдауға көмектеседі. 

6 ON4 

19 БП/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 ON4 
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20 БП/ТК Банк балансының 

анализі 

Коммерциялық банктің қаржылық тұрақтылығын зерделеу кезінде банк балансын 
талдауға ерекше көңіл бөлінеді. Ол сыртқы және ішкі пайдаланушылармен 

жүргізілуі мүмкін. 
5 ON4 

21 БП/ТК 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. 

5 ON4 

22 БП/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 ON4 

23 БП/ТК Бағалық 

дискриминация 

Бағалық кемсітушілік түрлері: жасалған бағалық кемсітушілік, сатып алу көлеміне 

байланысты бағалық кемсітушілік, тұтынушылар топтары бойынша бағалық 

кемсітушілік. 
5 ON4 

24 БП/ТК 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. 

5 ON4 

25 БП/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 ON5 

26 БП/ТК Халықаралық 

қаржылық 

есептілік 

стандарттары 

Пән халықаралық қаржылық есептілік стандарттары бойынша Комитет әзірлеген 

және жариялаған қаржылық есептілік стандарттарын қарастырады және зерттейді. 
4 ON5 

27 БП/ТК Қаржылық 

аудиттің 

халықаралық 

Бұл пәнде стандарттарда қолданылатын негізгі анықтамалар, халықаралық 

тәжірибеде қабылданған активтерді, капиталды және міндеттемелерді есепке алу 
әдістері; кәсіпорындарды аудиторлық тексерудің негізгі рәсімдері, халықаралық 

4 ON5 
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стандарттары аудит стандарттарын түсіндіру оқытылады. 

28 БП/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 ON6 

29 БП/ТК 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. 
5 ON6 

30 БП/ТК 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. 

5 ON6 

31 БП/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 ON7 

32 БП/ТК 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. 

4 ON7 

33 БП/ТК 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. 

4 ON7 

34 БП/ТК Салық саясатын  Бұл курс салықтық жоспарлау мен болжауды, корпоративтік салықтық 5 ON7 
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талдау және 

оңтайландыру 

жоспарлауды, кәсіпорындағы ішкі салықтық жоспарлауды, стратегиялық 
салықтық жоспарлауды, мемлекеттің салық пиитикасын оңтайландыру 

мақсатында мемлекеттегі салық жүйесін салықтық реттеуді жетілдіру жөніндегі іс-

шараларды зерделеуді көздейді. 

35 БП/ТК 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. 

5 ON7 

36 БП/ТК 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. 

5 ON7 

37 БП/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 осының негізінде тұжырымдамалар мен аналитикалық 

құралдарды қолдану негізінде дербес бағалау дағдыларын меңгеру. 

4 ON8 

38 БП/ТК 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. 

4 ON8 

39 БП/ТК 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 

 

4 ON8 

40  Зерттеу Магистранттың зерттеу практикасы отандық және шетелдік ғылымның ең 12 ON2 
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практикасы жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерімен, 

ғылыми зерттеудің, экспериментті деректерді өңдеудің және түсінік берудің 

қазіргі заманғы әдістерімен танысу мақсатында өтеді. 

41 МҒЗЖ Магистрлік 

жобаны 

орындауды қоса 

есептегендегі 

магистранттың 

тәжірибелік-

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. 

12 ON2 
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4. Білім беру бағдарламасының мазмұны 
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ЖМ 

KK 01 Кәсіби 

және 

коммуникативтік  

ЖК GTF 5201 Ғылым тарихы мен философиясы 4 120 1 Э 

ON1 
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 

ЖК РР Педагогикалық практика  3 90   ON1 

 1 модуль бойынша барлығы  20 600  4  

ММ 
GZ 02 Ғылыми 

зерттемелі 

ТК 

KZGZA 5205  Қазіргі заманғы ғылыми зерттеулер әдістері 

3 90 1 Э ON2 GZTB 5205 Ғылыми зерттеулер тиімділігін бағалау 

MKEM 5205 Мінез-құлықтық экономика мен маркетинг 

 МҒЗЖ Магистрлік жобаны орындауды қоса есептегендегі 

магистранттың тәжірибелік-зерттеу жұмысы 

12 360 1,2  ON2 

 2 модуль бойынша барлығы  15 450  1  

ММ 
KE 03 Қаржылық-

экономикалық 

ТК 

EMKR 5307 Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу 

4 120 1 Э 
ON3 

ASMKR 5307 Әлеуметтік салада мемлекеттік қаржалық реттеу 

IMKR5307 Инвестицияны мемлекеттік қаржылық реттеу 

ЖК KT 5301 Қаржы теориясы 3 90 2 Э 
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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-

аналитикалық 

ТК 

KTB 5304 Қаржылық тәуекелдерді басқару 

6 180 2 Э 

ON4 

BST 5304 Банк секторының тәуекелдері 

KKTM 5304 Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекел-менеджмент 

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 ON5 

HKES 6207 Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары 

KAHS 6207 Қаржылық аудиттің халықаралық стандарттары 

ТК 

BAB 6208 Банк активтерін басқару 

4 120 3 Э ON6 BAPB 6208 Банк активтері мен пассивтерін басқару 

KBOB 6208 Коммерциялық банктердің өтімділігін басқару  

 5 модуль бойынша барлығы  8 240  2  

ММ 
KA 06 Қаржылық-

ақпараттық 

ТК 

TJS 6302 Табыс және жалақы саясаты 

4 120 3 Э 

ON7 

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   
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ТК 

KPOA 6206 Қаржылық пәндерді оқытудың әдістемесі  

4 120 3 Э ON8 
KEPO 6206 Қаржылық есеп пәнін оқыту 

KEPOKZT 

6206 

Қаржылық-экономикалық пәндерді оқытудың қазіргң 

заманғы технологиялары 

ЖК  Зерттеу практикасы 12 360 4  ON2 

МК МҒЗЖ Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын 

магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

12 360 3,4  ON2 

 6 модуль бойынша барлығы  37 1110  3  

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  

 

5. Жұмыс берушілер тізімі 

№ Компаниялардың, кәсіпорындардың, ұйымдардың атауы 
Контакттар 

Телефон e-mail 

1 Қарағанды қаласы бойынша салық басқармасы 87013487723 - 

2 «АСКО» Сақтандыру компаниясы» АҚ 87012308948 Silisheva_s@asko.kz 

3 «Бест Маркет» ЖШС 87784066336 baitas.a@mail.ru 

4 «Титан логистик» ЖШС 87784066336 baitas.a@mail.ru 

5 First Heartland Jusan Bank АҚ 87017352242 Kikboeva_AM@jysanbank.kz 

 


