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№ Пән атауы ECTS 

кредиттері 

Зерттеудің мақсаты Қысқаша мазмұны Зерттеудің 

нәтижелері 

Пререквизиттер Постреквизиттер 

1 курс 

1 Қазіргі заманғы 

ғылыми 

зерттеулер 

әдістері 

3 Осы курстың пәнін оқу 

барысында әрбір 

сабаққа теориялық 

дайындық маңызды. 

Дайындық деңгейі 

магистратура 

топтарының 

қорытынды бағалауға 

байланысты болады, 

сондай-ақ практикалық 

сабақтардың көпшілігі 

пікірталас, топтық 

тапсырмалар түрінде 

өтеді 

 

 

 

 Ғылыми зерттеу 

әдістемесі. 

Теориялық зерттеу 

және эксперимент – 

ғылыми зерттеулердің 

негізі болып табылады. 

Ғылыми білімдердің 

әдістері.Ғылыми 

зерттеулердің негізгі 

кезеңдері.Тәжірибелік 

зерттеулердің 

нәтижелерін өңдеу 

әдістері.Математикалы

қ статистика әдістерін 

қолдану.корреляцияны

ң мәні.  

 

Ғылыми зерттеудің 

теориялық негіздері, 

зерттеу әдіснамасы 

мен әдістері, сондай-

ақ мұғалімнің 

жетекшілігімен 

ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру және 

жүзеге асыруды қоса 

алғанда, дағдыларды 

қалыптастыру. 

Философия, 

Математика, 

Статистика, 

Эконометрика 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 

магистрлік 

диссертация 

бойынша жұмыс. 

2 Ғылыми 

зерттеулер 

тиімділігін 

бағалау 

3 Курстың мақсаты - 

магистранттардың 

ғылыми ойлау 

әдіснамасын меңгеру, 

ғылыми мақалаларды 

жазу дағдыларын 

жетілдіру және сыни 

талдау негізінде 

экономикалық 

қызметтің түрлі 

салаларын зерттеу 

практикасында 

Экономикалық 

зерттеулерге 

әдістемелік және 

әдістемелік тәсілдерді 

зерттеу; 

қойылған мәселені 

сыни талдауды ескере 

отырып, зерттеу 

процесінің құрылымы 

мен кезеңдерін 

анықтау;зерттеулерді 

жүргізудің негізгі 

Мәселені оқшаулау 

және тұжырымдау 

жолдарын ғылыми 

талдау әдістерін 

меңгеруде 

магистранттардың 

дағдыларын 

қалыптастыру; 

аналитикалық 

аппаратты ақылға 

қонымды және 

құзыретті 

Экономикалық 

теория, 

Статистика 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 

магистрлік 

диссертация 

бойынша жұмыс. 
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шығармашылық 

қолдану. 

әдістерін тереңдетіп 

зерттеу және осы 

негізде 

тұжырымдамалар мен 

аналитикалық 

құралдарды қолдану 

негізінде өзін-өзі 

бағалау дағдыларын 

игеру. 

 

қолдану;зерттеуді 

жоспарлау және 

ұйымдастыру 

әдістерін 

шығармашылық 

және тиімді 

пайдалану. 

 

 

3 Мінез-құлықтық 

экономика және 

маркетинг 

3 Курстың мақсаты - 

маркетингтің 

теориялық негіздері 

мен категориялық 

тұжырымдамалық 

аппараттарын зерттеу, 

сондай-ақ 

фирмалардың және 

компаниялардың 

қызметінде маркетинг 

элементтерін және 

маркетинг 

принциптерін 

қолданудағы 

практикалық 

дағдыларды игеру. 

Маркетинг кәсіби 

экономистерді 

оқытудағы іргелі 

пәндердің бірі болып 

табылады. 

Маркетинг курсының 

құрылымы мен 

мазмұнын зерттеу 

үдерісінде 

маркетингтің 

теориялық негіздеріне, 

нарықты зерттеу 

әдіснамасына және 

оның 

конъюнктурасына, 

маркетингтік 

зерттеулерге және 

кәсіпорында 

маркетингтік 

басқаруды талдауына, 

сондай-ақ нарықтық 

қажеттіліктерді болжау 

мен бағалауға ерекше 

Өндірісті 

өндірушілерден 

соңғы 

пайдаланушыға, 

бәсекелестердің 

барлық іс-

әрекеттеріне 

жәрдемдесуді және 

максималды кірісті 

алу үшін саланы 

дамыту бағыттарын 

зерделеуді 

қамтамасыз ететін 

шаралардың жүйесін 

жасау үшін 

қоғамдық сұраныс 

пен нарық 

талаптарына 

өндірісті бейімдеуге 

жағдай жасау 

бойынша дағды 

қалыптастыру. 

Экономикалық 

теория, 

Маркетинг 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 

магистрлік 

диссертация 

бойынша жұмыс. 
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көңіл бөлінеді. 

4 Экономиканы 

мемлекеттік 

қаржылық реттеу 

4 Мақсаты: мемлекеттік 

қаржылық реттеудің 

негізгі бағыттарымен 

танысу, экономиканы 

мемлекеттік қаржылық 

реттеудің негізгі 

тұжырымдамаларын 

және жіктелуін зерттеу; 

Қаржы және салықтың 

макроэкономикалық 

тепе-теңдікке ықпалын 

қарастыру. 

Мемлекеттің 

әлеуметтік өндірісті 

дұрыс бағытта дамыту 

үшін мемлекеттік 

қаржылық реттеу 

жүргізіледі.Мемлекетті

ң шаруашылық 

субъектілеріне 

макроэкономикалық 

тепе-теңдікке ықпал ету 

және оның жұмыс 

істеуінің әрбір нақты 

кезеңінде экономиканы 

прогрессивті дамыту 

үшін нысаналы және 

қаржылық әсер ету 

әдістерін нысаналы 

және дәйекті қолдану. 

 

Қаржы саясатын 

дамытуға және 

жүзеге асыруға 

қабілетті маманның 

біліктілігін, негізгі 

және кәсіби 

қасиеттерін 

қалыптастыру. 

Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу,  

Төлем жүйесі 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 

магистрлік 

диссертация 

бойынша жұмыс. 

 

5 Әлеуметтік салада 

мемлекеттік 

қаржылық реттеу 

4 Пән әлеуметтік салада 

басқару және 

бюджеттеу әдістерін 

тереңдетіп зерттеуге 

арналған. 

Өнімді басқарудан 

және бюджеттік 

қаржыландырудан 

соңғы нәтижелерді 

және бюджет 

қаражатын бөлудің 

жаңа формаларын және 

нәтижелерді қаржылық 

есептілік ғана емес, 

сондай-ақ 

дистрибьюторлар мен 

бюджет алушылар 

қызметінің қорытынды 

Осы пән 

магистранттардың 

экономиканы 

мемлекеттік 

секторындағы 

басқарудың мазмұны 

мен ерекшеліктерін 

игеруге, бюджет 

шығыстары мен қол 

жеткізілген 

нәтижелер 

арасындағы, 

бағдарламаны 

Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу, 

Қаржы 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 

магистрлік 

диссертация 

бойынша жұмыс. 
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нәтижелері бойынша 

есеп беруді жаңа 

жүйеге көшіруге 

бағыттау. 

жүзеге асырудың 

күтілетін 

нәтижелерімен және 

қажетті 

ресурстардың 

арасындағы 

қатынастарды 

орнатуға мүмкіндік 

береді. 

6 Инвестицияны 

мемлекеттік 

қаржылық реттеу 

4 Магистранттарды 

курстың негізгі 

бөлімдерімен зерттеу 

және инвестицияларды 

қаржылық реттеу 

саласындағы ғылыми 

және тәжірибелік 

біліммен қамтамасыз 

ету. 

Нарықтық қатынастар 

жүйесіндегі 

инвестициялар.Қазақст

андағы инвестициялық 

қызметті 

дамыту.Мемлекеттің 

құрылымдық және 

инвестициялық 

саясаты. 

Инвестициялық 

қызметті 

қаржыландыру көздері. 

Инвестициялық 

ресурстарды 

қаржыландыру тәсілі 

ретінде қысқа мерзімді 

банктік 

несиелеу.Лизинг 

инвестицияларды орта 

мерзімді 

қаржыландыру әдісі 

ретінде. 

Ипотекалық 

несиелендіру ұзақ 

Инвестициялық 

және инвестициялық 

нарықтың теориялық 

аспектілерін 

түсіну.Институтта 

теориялық білімді 

тәжірибе жүзінде 

қолдануға болады. 

Инвестицияларды 

қаржыландыру 

және несиелеу 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 

магистрлік 

диссертация 

бойынша жұмыс. 
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мерзімді 

инвестициялық 

қаржыландыру әдісі 

ретінде. 

Инвестициялық жоба, 

оның құрылымы және 

өмірлік циклі. 

Жобалық талдаудың 

тұжырымдамалық 

негіздері. 

Инвестициялық 

жобаны бизнестік 

жоспарлау. 

7 Қаржылық 

тәуекелдерді 

басқару 

6 Курстың негізгі 

мақсаты тәуекелдердің 

тұжырымдамасына, 

мәніне және жіктелуіне 

байланысты 

мәселелерді талдау, 

тәуекелділік, тәуекелді 

талдау, бағалау әдістері 

және тәуекелдерді 

басқару тұрғысынан 

таңдауды талдау болып 

табылады. 

Бұл пәнде тәуекел 

тұжырымдамасының 

негіздері және олардың 

түрлері 

қарастырылады. 

Есептеулер мен 

сараптамалық бағалау 

арқылы оларды бағалау 

әдістері келтірілген. 

Тәуекелдердің әртүрлі 

түрлеріне және түрлі 

жағдайларға қолайлы 

тәуекелдерді төмендету 

жолдары көрсетілген. 

«Қаржылық 

тәуекелдерді 

басқару» пәнін оқу 

нәтижесінде 

магистрант білуі 

керек: 

Курстың негізгі 

мақсаты - тәуекел 

тұжырымдамасын

а, қауіптердің 

сипатына және 

жіктелуіне 

байланысты 

тәуекелдерді 

талдау, тәуекелді 

талдау, бағалау 

әдісі және 

тәуекелдерді 

басқару 

тұрғысынан 

таңдауды талдау. 

Бұл пәнде тәуекел 

тұжырымдамасын

ың негіздері және 

олардың түрлері 

қарастырылады. 

Есептеулер мен 

сараптамалық 

бағалау арқылы 

оларды бағалау 

әдістері 

келтірілген. 

Тәуекелдердің 

әртүрлі түрлеріне 

және түрлі 

жағдайларға 

қолайлы 

тәуекелдерді 

төмендету 

жолдары 

көрсетілген. 
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8 Банк секторының 

тәуекелдері 

6 Банктік және банктік 

тәуекелдер 

саласындағы мамандар 

үшін қажетті 

теориялық білімдер мен 

тәжірибелік 

дағдылардың 

жиынтығын білу. 

Тәуекелдер 

тұжырымдамасы, 

олардың банктердің 

жұмыс істеу 

жағдайында пайда 

болуы.Қаржы 

нарығында туындауы 

бойынша және түрлер 

бойынша тәуекелдерді 

жіктеу. Қаржы және 

банк тәуекелдерінің 

көздері, олардың 

жіктелуі.Банк 

тәуекелдерін азайту 

әдістері; тәуекелдерді 

сақтандыру; кепілдіктің 

сапасы; банктердің 

кредиттік 

белсенділігінің 

нормативтерін 

қалыптастыру, банктік 

портфельдің 

тәуекелдерін 

оңтайландыру.Банк 

тәуекелдерін басқару 

және олардың 

әдістері.Тәуекелдерді 

басқару теорияларын 

дамыту. 

Қазақстан 

Республикасы мен 

шет елдердің 

қаржылық және 

банктік 

тәуекелдерінің 

негізгі түрлері 

туралы түсініктерге 

ие болу; - түрлі 

қаржылық және 

экономикалық 

мәселелерді шешуде 

аналитикалық 

ойлауды 

қалыптастыру және 

дамыту; - банктік 

тәуекелдерді талдау 

және бағалау; - 

банктік тәуекелдер 

саласында кәсіби 

қызығушылықты 

дамыту; 

Банк ісі Зерттеу 

тәжірибесі, 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

9 Кәсіпкерлік 

қызметтегі тәуекел-
менеджмент 

6 Компанияның кез 

келген қаржылық 

немесе шаруашылық 

қызметіне тәуекел тән. 

Тәуекелдің әсерін 

азайту үшін оның 

талдауы, нәтижелері 

қажет 

Осы пәнді оқу 

нәтижесінде 

магистранттар: 

-кәсіпкерлік 

Пәнді меңгеру 

үшін магистрант 

келесі курстар 

бойынша білім 

Бұл пән бойынша 

білім "банктік 

активтерді 

басқару", кірістер 
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Қазіргі уақытта елеулі 

сыртқы және ішкі сын-

қатерлер жағдайында 

кәсіпкердің 

қызметіндегі белгісіздік 

маңыздырақ бола 

түсуде, тәуекелді 

жағдайлардың саны 

өсуде. 

Демек, кірісті алу мен 

шығындарды азайту 

арасындағы қажетті 

тепе-теңдікке қол 

жеткізу үшін 

тәуекелдерді 

басқарудың заманауи 

әдіснамасына ие 

магистрлерді даярлау 

болашақта күтілетін 

нәтижеге қол жеткізуді, 

сәтсіздіктерді және 

мақсаттана уытқуды 

бағалауға көмектеседі. 

оны басқаруды 

қамтамасыз етеді. Яғни, 

тәуекелдерді басқару 

мәселені анықтаудан 

басталып, мәселені 

шешу үшін 

қабылданған шаралар 

нәтижесі белгілі болған 

кезде ғана аяқталуы 

керек. Осылайша, бір 

осалдықтан екіншісіне 

ауысу немесе қатарлас 

тәуекелдерді талдау 

қажет. 

Осыған байланысты 

тәуекелдерді 

басқарудың барлық 

кезеңдерін түсіну және 

дәйектілікпен өту 

қағидатты болып 

табылады: 

- жоспарлау; 

- тәуекелді талдау; 

-проблемалық 

орындарды анықтау; 

- ықтимал нұсқалардан 

шешім таңдау; 

- тәуекел мен күрес 

жөніндегі шараларды 

жүзеге асыру 

қызметтегі тәуекел-

менеджменттің 

функцияларын білу; 

-кәсіпкерлік 

қызметтің Тәуекел – 

менеджменті 

тәсілдері 

- тәуекелді 

төмендету әдістері; - 

тәуекелдерді 

төмендету үшін 

компанияда бар 

себептерді талдауды 

ұйымдастыра және 

жүргізе білу; 

- өндірістік, 

технологиялық 

үрдістерге кешенді 

талдау жүргізу;, 

Шаруашылық 

жүргізуші субъектіге 

әсер ететін қаржы-

экономикалық және 

өзге де факторлар. 

алуы керек: 

экономиканы 

мемлекеттік 

қаржылық реттеу. 

мен жалақы 

саясаты, салық 

саясатын талдау 

және 

оңтайландыру 

пәндерін оқу үшін 

қажет. 

10 Дүниежүзілік 

қаржы нарығы 

5 Қаржы нарығында 

жұмыс істеу үшін 

қажетті теориялық 

«Дүниежүзілік қаржы 

нарығының» 

тұжырымдамасының 

Дүниежүзілік қаржы 

нарықтарындағы 

заманауи (қазіргі) 

Қаржылық нарық 

және делдалдар 

Зерттеу 

тәжірибесі, 

магистранттың 
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білімдер мен 

практикалық 

дағдыларды беру. 

мәні мен мазмұны. 

Дүниежүзілік қаржы 

нарығының 

эволюциясы және даму 

тенденциялары. 

Дүниежүзілік қаржы 

нарығының негізгі 

ерекшеліктері: оның 

құрылымы және 

әлемдік экономиканың 

дамуындағы рөлі. 

Дүниежүзілік қаржы 

нарығының жұмыс 

істеу шарттары. 

Инфрақұрылым және 

оның функциялары. 

Дүниежүзілік қаржы 

нарығының құқықтық, 

институционалдық 

және ақпараттық 

инфрақұрылымы. 

 

маманның 

біліктілігін, негізгі 

және кәсіби 

қасиеттерін 

қалыптастыру. 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

11 Дүниежүзілік қор 

нарығы 

 

5 Бұл пәнді оқытудың 

мақсаты - 

магистранттарды 

дүниежүзілік  қор 

нарығының 

қалыптасуымен және 

жұмыс істеуімен 

таныстыру. 

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 

Дүниежүзілік қор 

нарығында қазіргі 

маманның 

біліктілігін, негізгі 

және кәсіби 

қасиеттерін 

қалыптастыру 

Бағалы қағаздар 

нарығы 

Зерттеу 

тәжірибесі, 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жүйесі 

Элективтікпәндер каталогы 
7М04101 – «Қаржы» 

Ф.1.09-03 

Күні 28.08.20 ж. 
23 беттің 10 беті 

 

операцияларының 

субъектілері еліміздің 

заңды тұлғалары мен 

жеке тұлғалары болса, 

онда Халықаралық 

қаржы нарығында - 

әртүрлі елдерде. 

12 Дүниежүзілік 

инвестиция 

нарығы 

5 Дүниежүзілік 

инвестициялық 

нарықтың теориялық 

аспектілерін және оның 

Қазақстан 

экономикасына әсерін 

зерттеу. 

Дүниежүзілік 

инвестициялардың көзі 

(ұлттық инвестициялар 

сияқты) үнемдеу болып 

табылады. Олар 

дүниежүзілік нарықта 

капиталды жеткізуді 

қамтамасыз етеді. 

Осылайша, 

дүниежүзілік жинақтар 

мол қаражаттардың 

жеткізілімін білдіреді, 

олар көптеген елдерде 

қол жетімді. 

Дүниежүзілік  

инвестициялық 

нарық саласындағы 

маманның негізгі 

және кәсіби 

қасиеттерін 

қалыптастыру. 

Инвестицияларды 

қаржыландыру 

және несиелеу 

Зерттеу 

тәжірибесі, 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

13 Коммерциялық 

банктерде 

қаржылық анализ 

5 Банктің қаржылық-

шаруашылық қызметін 

жан-жақты талдау үшін 

түрлі әдістерді 

қолдануға қабілетті 

қаржы және банк 

секторы үшін 

мамандарды теориялық 

даярлауды қамтамасыз 

ету. 

Банк жүйесінің 

нарықтық 

экономикадағы 

табысты дамуы, 

өтімділігі мен 

сенімділігі негізінен 

банктердің қол 

жеткізген нәтижелеріне 

нақты және жан-жақты 

баға беретін, олардың 

күшті және әлсіз 

тұстарын анықтайтын 

Коммерциялық 

банктің қызметін 

басқарудың 

тиімділігін арттыру 

мақсатында 

қаржылық 

талдаудың 

техникалық 

әдістерін пайдалану 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Ақша.Несие. 

Банктер, 

Банк ісі 

Зерттеу 

тәжірибесі, 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 
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банктердегі талдамалық 

жұмыстарды 

қалыптастыруға 

тәуелді, бұл өз 

кезегінде пайда болған 

мәселелерді шешудің 

нақты жолдарын 

айқындайды. 

14 Банк балансының 

анализі 

5 Курстың мақсаты - 

табыстың өсуін 

анықтау және банктің 

балансын талдау 

негізінде негізгі 

қаржылық 

көрсеткіштердің 

мәндерін арттыру. 

Коммерциялық банктің 

қаржылық 

тұрақтылығын зерттеу 

кезінде банктің 

балансын талдауға 

ерекше көңіл бөлінеді. 

Оны сыртқы және ішкі 

пайдаланушылардың 

қолына беруі мүмкін. 

Баланстың сыртқы 

пайдаланушылары 

орталық банктің және 

басқа да мемлекеттік 

органдардың (салық 

инспекциясы, банк 

клиенттері), банк 

клиенттерінің 

(салымшылардың, 

қарыз алушылардың), 

серіктестердің, 

аудиторлардың 

құрамына кіреді. 

Коммерциялық 

банктің қаржылық 

нәтижелеріндегі 

маманның 

біліктілігін, негізгі 

және кәсіби 

қасиеттерін 

қалыптастыру. 

Ақша.Несие. 

Банктер, 

Банк ісі 

Зерттеу 

тәжірибесі, 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

15 Коммерциялық 

банктің 

қаржылық 

5 Курстың мақсаты - 

коммерциялық банктің 

қызметіне талдау жасау 

Қаржылық талдаудың 

бағыттары мен әдістері 

коммерциялық банктің 

Коммерциялық 

банктің қаржылық 

нәтижелеріндегі 

Ақша.Несие. 

Банктер, 

Банк ісі  

Зерттеу 

тәжірибесі, 

магистранттың 
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нәтижелерінің 

анализі 

негізінде пайда өсімінің 

резервін анықтау және 

негізгі қаржылық 

көрсеткіштердің 

мәндерін арттыру. 

қарыз алушысын 

кредиттік бағалаудың 

орталық бөлігі ретінде, 

қарыз алушының 

банкте өз 

міндеттемелерін 

орындау қабілетіне 

әсер ететін факторлар, 

қаржылық талдаудың 

негізгі әдістерін және 

құралдарын қарайды. 

маманның 

біліктілігін, негізгі 

және кәсіби 

қасиеттерін 

қалыптастыру. 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

16 Шаруашылық  

субъектілерінің 

баға саясаты 

5 Курстың мақсаты 

кәсіпорын бағасының 

және бағалық 

саясатының тәртібін 

зерделеу болып 

табылады. 

Баға тұтынушылық 

шешімдерді 

қабылдаудың ең 

маңызды критерийі 

болып қала береді. Баға 

бәсекелестік саясаттың 

дәстүрлі элементі 

ретінде өзінің 

позициясын сақтап 

қалады, нарықтың 

позициясына және 

кәсіпорынның 

пайдасына өте үлкен 

әсер етеді. 

Шаруашылық 

субъектінің баға 

саясаты саласындағы 

маманның 

біліктілігін, негізгі 

және кәсіби 

қасиеттерін 

қалыптастыру. 

Баға беру Зерттеу 

тәжірибесі, 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

17 Бағалық 

дискриминация  

5 Бағалық кемсітушілікті 

талдауға арналған түрлі 

әдістерді қолдана 

алатын қаржылық және 

банк саласындағы 

мамандар үшін 

теориялық және 

практикалық оқытуды 

Бағалық 

кемсітушіліктің 

түрлері: баға деңгейінің 

кемсітушілігі, сатып 

алу көлеміне 

байланысты баға 

кемсітушісі, 

тұтынушылық топтар 

Кәсіпорынның баға 

саясаты саласындағы 

маманның 

біліктілігін, негізгі 

және кәсіби 

қасиеттерін 

қалыптастыру 

Баға беру Зерттеу 

тәжірибесі, 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 
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қамтамасыз ету бойынша баға 

кемсітушілік. Үшінші 

түрдегі бағаларды 

кемсіту әдісі ретінде 

экспорттау. Бағалық 

кемсітушілік 

тәжірибесі: келісілген 

сату, сатып алу көлемі - 

баға, маусымдық баға 

белгілеу, ресейлік сауда 

және индустриядағы 

бағалық кемсітушілік 

әдісі ретінде 

жеңілдіктер, уақытша 

кемсітушілік. 

18 Бағалық 

бәсекелестік 

5 Баға саясаты және баға 

бәсекелестігі 

саласындағы 

мамандарды теориялық 

және практикалық 

оқытуды қамтамасыз 

ету 

Баға бойынша байқау - 

ұсынылатын 

өнімдердің немесе 

қызметтердің неғұрлым 

төмен бағалары (құны) 

негізінде конкурстың 

нысаны. Іс жүзінде 

бұқаралық сұранысқа 

бағдарланған ірі 

компаниялар, 

бәсекелестікке 

қабілетсіз бәсекелестік 

саласындағы жеткілікті 

күштер мен 

мүмкіндіктерге ие емес 

фирмалар, сондай-ақ 

нарықтардың жаңа 

өнімдермен енуі, 

Кәсіпорынның баға 

саясаты саласындағы 

маманның 

біліктілігін, негізгі 

және кәсіби 

қасиеттерін 

қалыптастыру 

Баға беру Зерттеу 

тәжірибесі, 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 
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сондай-ақ сату 

мәселесінің күрт 

шиеленісуі жағдайында 

позицияларды 

нығайтуда 

қолданылады. 

2 курс 

19 Қаржылық 

пәндерді 

оқытудың 

әдістемесі 

4 Курстың мақсаты – 

студенттердің 

қаржылық пәндерді 

оқыту әдістемесін 

меңгеру, сыни талдау 

негізінде қаржылық 

қызметтің түрлі 

салаларын зерттеу 

тәжірибесінде ғылыми 

жұмыстарды жазуды 

және шығармашылық 

қолдануды жетілдіру. 

Қаржы-экономикалық 

зерттеулерге 

әдістемелік және 

әдістемелік тәсілдерді 

зерттеу; қаржы 

мәселесінің сыни 

талдауын ескере 

отырып, зерттеу 

процесінің құрылымы 

мен кезеңдерін 

анықтау;қаржы-несие 

зерттеулерін жүргізудің 

негізгі әдістерін терең 

зерттеу және осы 

негізде 

тұжырымдамалар мен 

аналитикалық 

құралдарды қолдану 

негізінде өзін-өзі 

бағалау дағдыларын 

игеру. 

Мәселені анықтау 

және қалыптастыру 

үшін ғылыми талдау 

әдістерін 

меңгерудегі 

магистрлік дағдыны 

қалыптастыру; 

аналитикалық 

аппаратты ақылға 

қонымды және 

құзыретті қолдану; 

зерттеуді жоспарлау 

және ұйымдастыру 

әдістерін 

шығармашылық 

және тиімді 

пайдалану. 

Математика, 

Статистика, 

Эконометрика, 

Экономикалық 

теория, Қаржы,  

Бағалы қағаздар 

нарығы,  

Салық саясатын 

талдау және 

оңтайландыру, 

Экономиканы 

мемлекеттік 

қаржылық реттеу. 

Ғылыми 

зерттеулер, 

педагогикалық 

тәжірибе, 

магистрлік 

диссертация 

бойынша жұмыс 

20 Қаржылық есеп  

пәнін оқыту 

әдістемесі 

4 Курстың мақсаты 

студенттерді 

бухгалтерлік есеп және 

қаржылық пәндерді 

оқыту әдіснамасын 

Қаржы-экономикалық 

әдістемелік 

зерттеулерге және 

әдістемелік тәсілдерді 

зерттеу;кешенді 

 Мәселені анықтау 

және қалыптастыру 

үшін ғылыми талдау 

әдістерін 

меңгерудегі 

Математика, 

Статистика, 

Эконометрика, 

Экономикалық 

теория, Қаржы,  

Ғылыми 

зерттеулер, 

магистрлік 

диссертация 

бойынша жұмыс 
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меңгеру, ғылыми 

мақалаларды жазу 

дағдыларын жетілдіру 

және сыни талдау 

негізінде қаржылық 

қызметтің түрлі 

салаларын зерттеу 

тәжірибесінде 

шығармашылық 

қолдану. 

бухгалтерлік және 

қаржылық мәселелерді 

сыни талдауды ескере 

отырып, зерттеу 

үрдісінің құрылымы 

мен кезеңдерін 

анықтау;бухгалтерлік 

және қаржылық 

зерттеулерін жүргізудің 

негізгі әдістерін терең 

зерттеу және осы 

негізде 

тұжырымдамалар мен 

аналитикалық 

құралдарды қолдану 

негізінде өзін-өзі 

бағалау дағдыларын 

игеру. 

магистрлік дағдыны 

қалыптастыру; 

аналитикалық 

аппаратты ақылға 

қонымды және 

құзыретті қолдану; 

зерттеуді жоспарлау 

және ұйымдастыру 

әдістерін 

шығармашылық 

және тиімді 

пайдалану. 

Бағалы қағаздар 

нарығы,  

Салық саясатын 

талдау және 

оңтайландыру, 

қаржылық 

тәуекелдерді 

басқару,  

коммерциялық 

банктерде 

қаржылық талдау,  

Экономикалық 

субъектінің баға 

саясаты  

21 Қаржылық 

экономикалық 

пәндерді 

оқытудың қазіргі 

заманғы 

технологиялары 

4 Курстың мақсаты - 

экономикалық 

профильдегі 

магистранттарды 

кәсіби даярлауды 

жетілдіру, Академия 

түлектерінің жоғары 

бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз ету, 

Қазақстан 

Республикасы 

өңірлерінің қаржы 

саласындағы еңбек 

қызметін бейімдеу, 

сондай-ақ қор нарығы 

Қазіргі 

технологияларды 

пайдалана отырып, 

қаржы-экономикалық 

зерттеулерді жүргізудің 

әдіснамалық және 

әдіснамалық тәсілдерін 

зерттеу, проблеманы 

талдауды ескере 

отырып, зерттеу 

үрдісінің құрылымы 

мен кезеңдерін 

анықтау; зерттеу 

жүргізудің негізгі 

әдістерін зерттеу. 

Мәселені анықтау 

және қалыптастыру 

үшін ғылыми талдау 

әдістерін 

меңгерудегі 

магистрлік дағдыны 

қалыптастыру; 

қазіргі 

технологияларды 

сауатты қолдану; 

зерттеуді жоспарлау 

және ұйымдастыру 

әдістерін тиімді 

пайдалану. 

Математика, 

Статистика, 

Эконометрика, 

Экономикалық 

теория, Қаржы,  

Бағалы қағаздар 

нарығы, Салық 

саясатын талдау 

және 

оңтайландыру,  

қаржылық 

тәуекелдерді 

басқару, 

коммерциялық 

банктерде 

Ғылыми 

зерттеулер, 

педагогикалық 

тәжірибе, 

магистрлік 

диссертация 

бойынша жұмыс 
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мен инвестициялар 

бойынша кәсіптік 

дағдыларды 

бітірушілер арасында 

дамыту. 

қаржылық 

талдау,Экономика

лық субъектінің 

баға саясаты 

22 Қаржылық есеп 

беру мен аудиттің 

халықаралық 

стандарттары 

4 «Қаржылық есеп беру 

мен аудиттің 

халықаралық 

стандарттары» пәнінің 

мақсаты - халықаралық 

қаржылық есептілік 

стандарттарына 

(ХҚЕС) және 

аудиттеуге (АХС) 

сәйкес қаржылық 

есептілікті 

дайындаудың 

теориялық негіздері 

мен практикалық 

нұсқауларына арналған 

магистранттарды 

дайындау. 

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. 

Пәндерді оқып-

үйрену нәтижесінде 

магистранттар: - 

ойлау мәдениеті, 

ақпаратты қабылдау, 

қорытындылау және 

талдай білу, 

мақсаттар қою және 

оған жету жолдарын 

таңдау; - ұйымның 

есеп саясатын және 

қаржылық 

есептілігін 

қалыптастыру үшін 

қаржылық есептің 

негізгі принциптері 

мен стандарттарын 

қолдану әдістемесі. 

Халықаралық 

қаржылық 

есептілік және 

аудит 

стандарттары 

Пәндерді зерделеу 

барысында 

алынған білімдер, 

дағдылар мен 

тиісті тақырыптар 

бойынша және 

соңғы тәжірибелік 

жұмыстарды 

аяқтау үшін 

қажетті 

жұмыстарды 

қажет етеді. 

23 Халықаралық 

қаржылық 

есептілік 

стандарттары 

4 Пәндерді оқытудың 

мақсаты: 

стандарттарды 

теориялық түрде 

таныстыру және 

оларды ХҚЕС сәйкес 

есепке алу әдісіне 

практикалық қолдану 

Халықаралық 

қаржылық есептілік 

стандарттары (ХҚЕС) 

қаржылық есептілік 

стандарттарын әзірлеп, 

жариялады. 

Халықаралық 

қаржылық есептілік 

стандарттары жөніндегі 

комитет. 

Өз дағдыларын 

меңгеру: қазіргі 

технологиямен 

айналысып, 

күнделікті кәсіптік 

қызмет үшін қажетті 

жаңа білім алу, 

белгісіздік және 

тәуекел жағдайында 

экономикалық және 

Халықаралық 

қаржылық 

есептілік және 

аудит 

стандарттары 

Пәннің 

постреквизиттері 

– негізгі пән 

болып табылады 
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ұйымдастырушылық 

шешімдер қабылдау. 

24 Қаржылық 

аудиттің 

халықаралық 

стандарттары 

4 Оқу пәннің мақсаты - 

магистранттардың 

Қаржылық аудиттің 

есептілік стандарттары 

(АХС) сәйкес есеп 

берудегі теориялық 

негіздер мен 

тәжірибелік 

дағдыларды оқыту 

болып табылады. 

Бұл пәнде халықаралық 

тәжірибеде 

қабылданған 

стандарттарда 

пайдаланылатын негізгі 

анықтамалар, 

активтерді, капитал мен 

міндеттемелерді есепке 

алу әдісі зерттеледі; 

аудиторлық 

кәсіпорындардың 

негізгі процедуралары, 

халықаралық 

аудиторлық 

стандарттарды 

түсіндіру. 

Пәндерді оқып-

үйрену нәтижесінде 

магистранттар: - 

ойлау мәдениеті, 

ақпараттарды 

қабылдауға, 

жинақтауға, талдау 

жасауға, мақсаттар 

қоюға және оны 

жету жолдарын 

таңдайды. 

Халықаралық 

қаржылық 

есептілік және 

аудит 

стандарттары 

Пәндерді зерделеу 

барысында 

алынған білімдер, 

дағдылар мен 

тиісті тақырыптар 

бойынша және 

соңғы тәжірибелік 

жұмыстарды 

аяқтау үшін 

қажетті 

жұмыстарды 

қажет етеді. 

25 Банк активтерін 

басқару 

4 Курстың мақсаты 

басқару саласында 

және банк қызметін 

ұйымдастыру 

саласындағы 

магистранттардың 

теориялық және 

практикалық 

дайындығы болып 

табылады. 

Банктің активтерінің 

мәні мен құрылымы. 

Активтің сапасы. 

Активтерді басқарудың 

тұжырымдамасы және 

экономикалық 

мазмұны. Активтерді 

басқарудың мақсатты 

қағидалары. Банктің 

активтері: құрамы мен 

ұстауы, топтастырылуы 

және өтімділігі, 

орналастыру саясаты. 

Бірінші және екінші 

кезектегі активтер. 

Ақпараттық базаны 

бағалау және 

экономикалық 

жағдайға сәйкес 

шешімдер қабылдау 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Қаржы 

Банк ісі 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 

магистрлік 

диссертация 

бойынша жұмыс 
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Сапа мен тәуекелдер 

активтерінің жай-күйін 

бағалау. Активтердің 

объективтік құрылымы 

және сапасы. 

Активтерді басқару 

әдістері мен тәсілдері. 

Рейтингтерді құру. 

Халықаралық 

тәжірибеде активтерді 

басқару саласы. 

Активтерді 

секьюритизациялау. 

Активтер портфелін 

басқаруды 

оңтайландыру. 

26 Банктің активтері 

мен пассивтерін 

басқару 

4 Курстың мақсаты - 

активтерді басқару 

және коммерциялық 

банктің пассивтері 

бойынша 

магистранттардың 

теориялық және 

практикалық 

дайындығы. 

Коммерциялық банктің 

максималды 

пайдасына, 

жұмылдырылған ақша 

ресурстарын барынша 

тиімді пайдалану 

арқылы қол жеткізуге 

болады, өйткені 

банктердің барлық 

қызметі тұрақты 

бәсекелестік 

жағдайларында пайда 

табуды көздейді, 

өйткені басты міндет - 

банктің негізсіз 

тәуекелге ұшырамай 

қосымша кіріс алу 

Ақпараттық базаны 

бағалау және 

экономикалық 

жағдайға сәйкес 

шешімдер қабылдау 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Қаржы 

Банк ісі 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 

магистрлік 

диссертация 

бойынша жұмыс 
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мүмкіндігін іздестіру . 

27 Коммерциялық 

банктің 

өтімділігін 

басқару 

4 Курстың мақсаты - 

өтімділік талдауларын 

жүргізу қажеттілігін 

негіздеу және банктің 

қаржы ресурстарын 

басқару бойынша 

қабылданған 

шешімдердің 

тиімділігін арттыру 

үшін оның нәтижелерін 

пайдалану. 

Әлеуметтік-

экономикалық дамудың 

қазіргі кезеңі нарықтық 

қатынастарды 

қалыптастырумен 

сипатталады: жаңа 

ақша-кредит жүйесі 

пайда болады, несие 

және қаржы 

институттарының жаңа 

түрлері пайда болады, 

нарықтық экономикаға 

барабар банк жүйесінің 

құрылымы өзгеруде. 

Ақпараттық базаны 

бағалау және 

экономикалық 

жағдайға сәйкес 

шешімдер қабылдау 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Қаржы 
Банк ісі 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 

магистрлік 

диссертация 

бойынша жұмыс 

28 Табыс және 

жалақы саясаты 

4 Пәндерді оқытудың 

негізгі мақсаты 

магистранттарға іргелі 

экономикалық білім 

алуға, кірістер мен 

жалақылар саясатының 

ең өзекті, күрделі және 

өткір проблемаларына 

баса назар аудару үшін 

берік негіз құру болып 

табылады. 

Пән,тақырыптары, 

мақсаттары мен 

міндеттері. Табыс 

саясаты мемлекеттің 

әлеуметтік-

экономикалық 

саясатының маңызды 

құрамдас бөлігі ретінде. 

Қоғамның әлеуметтік-

экономикалық 

қатынастар жүйесіндегі 

табыс саясаты. Кіріс 

пен жалақы 

саясатының қағидасы. 

Табыс саясатының 

деңгейлері: 

мемлекеттік, аймақтық, 

инфрақұрылымды, 

Білім негіздері, 

халықтың және 

кәсіпорындардың 

қызметкерлерінің 

кірістерін 

қалыптастырудың 

теориясы мен 

практикасы 

бойынша білімдерін 

қалыптастыру. 

Баға беру Ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 

магистрлік 

диссертация 

бойынша жұмыс 
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жеке. Әр деңгейде 

түсім саясатының 

негізгі мақсаттары, 

міндеттері мен 

келісімдері. 

29 Мемлекеттің 

әлеуметтік-

экономикалық 

саясаты 

4 Пәндерді оқытудың 

мақсаты әлеуметтік 

сала экономиканың, 

қоғамның және 

мемлекеттің үйлесімді, 

жанжалсыз және 

прогрессивті дамуының 

негізі болып табылады. 

Осыған байланысты 

біздің мемлекетіміздің 

басымдықтарының бірі 

ретінде әлеуметтік 

саясат барған сайын 

өзекті болып келеді. 

Мемлекеттің 

әлеуметтік-

экономикалық 

саясатының 

тұжырымдамалары: кең 

және тар. Әлеуметтік 

саясатты түсіну 

тәсілдері. Әлеуметтік 

саясаттың және 

заңнамалық базаның 

негізгі бағыттары. 

Нарықтық 

экономиканы 

қалыптастырудың 

қазіргі шарттарында 

мемлекеттің әлеуметтік 

саясатының 

басымдықтары. 

Магистрант  

айналадағы 

шындыққа нақты 

бағытталуы керек; -

әлеуметтік саясат 

саласындағы 

мемлекеттік 

саясатты іске асыру 

және мемлекеттік 

бағдарламаларды 

іске асыру 

саласындағы 

шешімдердің 

салдарын есептеу; - 

қоғамның және 

тұтастай алғанда 

ұлттық 

экономиканың 

дамуын болжау. 

Экономикалық 

теория, 

Статистика 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 

магистрлік 

диссертация 

бойынша жұмыс 

30 Ішкіфирмалық  

жоспарлау 

4 Пәннің мақсаты - 

магистранттарды 

өндірістік және 

шаруашылық қызметті 

жоспарлауда білімі, 

дағдылары мен 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Курс ішкіфирмалық 

жоспарлауға арналған - 

әр түрлі қызметтер мен 

бөлімшелердің 

мақсаттарына қол 

жеткізу үшін күш-

жігерін үйлестіретін 

кәсіпорындарды 

басқарудың қазіргі 

Зерттеу жұмысының 

дағдысы мен 

қабілеттілігін 

қалыптастыру:  

- кәсіпорында 

жоспарланған 

жұмыстарды жүргізу 

алгоритмін әзірлеу; 

- жоспарлау 

Қаржылық 

менджмент 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 

магистрлік 

диссертация 

бойынша жұмыс 
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заманғы 

тұжырымдамасы. 

Компанияның 

пайдасын басқаруға, 

сондай-ақ банкроттық 

пен дағдарыстық 

жағдайлардан аулақ 

болу жолдарына көп 

көңіл бөлінеді. 

әдістерінің 

жиынтығын қолдану 

негізінде 

жоспарланған 

көрсеткіштерді 

бағалау;  

- кәсіпорынның 

өндірістік 

бағдарламасын 

есептеу және 

ғылыми негіздеу;  

- өндіріс құнын 

есептеу;  

- Қаржылық жоспар 

әзірлеу. 

 

31 Салық саясатын  

талдау және 

оңтайландыру 

5 Курстың мақсаты терең 

меңгеру 

студенттер 

теориялық 

білім 

және практикалық 

дағдылар саласындағы 

мемлекеттік реттеудің 

тиімді әдісі ретінде 

салық салу 

экономика, салықтық 

жоспарлау дағдылары 

сияқты қаржы 

деңгейінде 

кәсіпорындар үшін, 

сондай-ақ қажетті 

мемлекеттік қаржы 

Экономикалық мәні, 

табиғаты, салықтық 

жоспарлау қажеттілігі. 

Бюджеттік және 

салықтық жоспарлау 

және болжау. 

Корпоративтік салықты 

жоспарлау. 

Кәсіпорындағы ішкі 

салықтық жоспарлау. 

Стратегиялық 

салықтық жоспарлау. 

Салықтық бақылау, 

оны жүргізу әдістері 

және нысандары. 

Мемлекеттегі салықтық 

жүйені салықтық 

Магистранттарды 

заманауи талдау мен 

салық саясатын 

оңтайландыру 

мақсаттарына, 

міндеттеріне, 

әдістері мен 

принциптеріне 

жүйелі оқыту ну. 

Салық және салық 

салу, Салықтық 

әкімшілік, 

Салықтық есеп. 

Бұл пәнді оқу 

нәтижесінде 

алынған білім 

магистрлік 

жобаны жазу 

кезінде 

пайдаланылуы 

мүмкін. 
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деңгейінде 

қаржыгерлердің 

практикалық қызметі 

реттеуді жетілдіру 

шараларыақпаратты 

ұсыну. 

 

32 Бизнес 

процестерін 

талдау 

5 «Бизнес процестерін 

талдау» пәнін 

оқытудың мақсаты 

кәсіпорындар мен 

мекемелердің бизнес-

үдерістерін талдау 

және қайта құру, 

оларды 

автоматтандыру, CASE 

класының заманауи 

құралдарын қолдану 

және пайдалану 

саласындағы 

тұжырымдамалардағы 

магистранттарға 

арналған білім, 

дағдылар мен дағдылар 

кешенін қалыптастыру 

тақырыптық аймақты 

модельдеу, бизнес-

модельдерді құру 

дағдылары. 

Бизнес процестерді 

талдау шығынды 

төмендетуге, 

кірістілікті арттыруға 

және кәсіпорынның 

пайдасын арттыруға 

көмектеседі. 

Магистранттардың 

қалыптасуы 

іскерлік-

сараптамалық талдау 

мен қайта құрудағы 

кешенді білімдер, 

дағдылар мен 

дағдылар, 

кәсіпорындар мен 

процестер 

мекемелер 

Бюджеттік 

ұйымдардағы 

қаржылық 

бақылау және 

аудит, 

кәсіпорынның 

қаржылық 

есептілігінің 

практикалық 

аспектілері 

Бұл пәнді оқу 

нәтижесінде 

алынған білім 

магистрлік 

жобаны жазу 

кезінде 

пайдаланылуы 

мүмкін. 

33 Банкроттылықты 

диагностикалау 

5 Курстың басты 

мақсаты - 

магистранттарды 

теориялық және 

практикалық тұрғыдан 

беру қаржы-

экономикалық талдау 

Банкроттықты 

диагностикалау - 

дағдарыстың дамуын 

белгілеу, дағдарыстың 

ауқымын анықтау және 

кәсіпорынды 

дағдарыстың дамуына 

Магистранттардың 

қалыптасуы 

білімі, дағдысы, 

қолдану дағдылары 

Экономикалық 

негіздеуге арналған 

арнайы әдістер мен 

Шаруашылық 

субъектілерінің 

аудиті 

Бұл пәнді оқу 

нәтижесінде 

алынған білім 

магистрлік 

жобаны жазу 

кезінде 

пайдаланылуы 
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талдаулары 

саласындағы білім 

кәсіпорынның 

параметрлері. 

әкелетін факторлардың 

құрамын зерделеу 

мақсатында 

кәсіпорынның 

қаржылық жағдайын 

зерттеу. 

талдау әдістері мүмкін. 

 

 

 

 

  
 


