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№ Пән атауы 
ECTS 

кредиттері 
Оқытудың мақсаты Қысқаша анықтамасы 

Зерттеуден анықталатың 

нәтижелер 
Пререквизиттер Постреквизиттер 

2 курс 

1 Статистика 3 Пәндерді зерделеу мақсаты: 

Жалпы, оның секторлары мен 

секторларындағы статистикалық 

бағалау мен талдаудың қазіргі 

заманғы әдіснамасы, 

макроэкономикалық 

кӛрсеткіштерді есептеу және 

мемлекеттің жағдайын талдау және 

мамандар даярлау, сондай-ақ, 

аралық балансты құру. 

Негізгі статистикалық пән ретінде 

«Статистика» пәнінің негізгі мазмұны 

қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

дамуының фактілерін жинау және тіркеу, 

оларды жүйелеу, ғылыми қорытындылау, 

талдау, шешімдерді қабылдау үшін барлық 

мемлекеттік органдар үшін қажет 

қорытындыларды жасау дағдыларын меңгеру 

болып табылады. экономика, әлеуметтік 

жағдайлар, экономикалық саясатты және 

әлеуметтік бағдарламаларды дамытуға 

байланысты. 

Статистика курстары барлық экономикалық 

жоғары және орта арнаулы оқу орындарының 

студенттерін дайындауға арналған. 

Статистикалық ғылым - бұл қоғамның 

экономикалық және әлеуметтік аспектілерін 

талдау әдістері туралы білім жүйесі. 

Статистика философия, макро және 

микроэкономика, мемлекеттік реттеу, 

бухгалтерлік есеп, маркетинг, менеджмент 

және т.б. сияқты пәндермен тығыз 

байланысты. 

Статистиканы зерттеу білімнің, дағдыларды 

алуда жоғары білімнің ұлттық стандарттарына 

сәйкес келеді. 

Әлеуметтік-экономикалық 

құбылыстар мен 

процестердің даму 

дәрежесін, құрылымың 

және ӛсіңкілігін зерттеу 

кезінде түрлі статистикалық 

есептеу әдістерін қолдана 

білу;  

-жиналған мәліметтерге 

талдау және болашаққа 

болжау жасай білу. 

 

Пәнді меңгеру үшін 

студент жоғары 

математика 

негіздерін игеріп, 

жалпы 

экономикалық 

теория саласында 

негізгі идеяларға ие 

болуы керек. 

«Макроэкономика», 

«Микроэкономика», 

«Қаржылық қызметті 

талдау», «Шаруашылық 

субъектілердің аудиті», 

«Салық және салық 

салу», «Мемлекеттік 

бюджет», «Тӛлем 

жүйесі», «Баға 

қалыптастыру» пәндерін 

оқып үйрену кезінде 

студенттердің қосымша 

білімін кәсіпкерлік 

статистикасы, 

макроэкономикалық 

статистика және 

статистикалық талдау 

әдістері талап етеді.  

 Әлеуметтік 

экономикалық 

статистика 

3 Пәндерді зерттеудің мақсаты 

әлеуметтік-экономикалық 

процестерді, жалпы алғанда елдің 

экономикасын, оның салалары мен 

салаларын талдау, сондай-ақ 

аралық теңгерімді құрудағы 

мамандарды даярлау. 

Бұл пәнді оқу кезінде студенттің келесіні білуі 

тиіс 

бухгалтерлік есептің мәнін, принциптерін, 

пәні мен әдістерін оқып білу;  

- қаржылық есептің формаларына бағдар беру; 

- ақпаратты аналитикалық ӛңдеудің негізгі 

тәсілдері мен әдістерін үйрету; 

- алынған есептердің негізінде 

кӛрсеткіштердің ӛзгерісіндегі тенденцияларды 

айқындау; 

- талдауды жүргізу, оның нәтижелерін 

жалпылау, қорытынды мен басқару 

шешімдерінің әзірлемелеріне қосымша жасау. 

-экономикалық мәселелерді экономикалық 

талдау әдістерін қолдана отырып шешу; 

Статистика туралы 

классиктердің, 

ғалымдардың еңбектерін 

оқып-үйрену және оны іс 

жүзінде практикада қолдана 

білу; 

-мәліметтерді есептеу 

кезінде есептелген 

статистикалық 

кӛрсеткіштерге қысқаша 

қорытынды жасай білу; 

-ұлттық шоттар жүйесін, 

салааралық балансты құру, 

ӛндіріс тиімділігін талдау; 

халықтың ӛмір сүру 

Пәнді меңгеру үшін 

студент жоғары 

математика 

негіздерін игеріп, 

жалпы 

экономикалық 

теория саласында 

негізгі идеяларға ие 

болуы керек. 

«Макроэкономика», 

«Микроэкономика», 

«Қаржылық қызметті 

талдау», «Шаруашылық 

субъектілердің аудиті», 

«Салық және салық 

салу», «Мемлекеттік 

бюджет», «Тӛлем 

жүйесі», «Баға 

қалыптастыру» пәндерін 

оқып үйрену кезінде 

студенттердің қосымша 

білімін кәсіпкерлік 

статистикасы, 

макроэкономикалық 
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-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. 

деңгейін және оған әсерін 

тигізетін себептерді талдай 

білу; 

-халықаралық стандартқа 

сәйкес статистикалық 

деректердің әдістемелік 

салыстырмалылығын 

қамтамасыз ету жӛніндегі 

шараларды жүзеге асыру. 

статистика және 

статистикалық талдау 

әдістері талап етеді.  

 Қаржылық-

банктік 

статистикасы 

3 Пәнді оқып-үйрену мақсаты - 

студенттерге статистикалық 

кӛрсеткіштерді жинау және 

ӛңдеудің статистикалық әдістерін 

қолдана отырып, қаржы-несие 

қатынастарын және оларды 

дамытудың үлгілерін үйрету; осы 

жұмыстың дұрыс 

ұйымдастырылуымен студенттік 

жастардың шығармашылық және 

ғылыми ойларын дамыту үшін ең 

қолайлы жағдайлар жасалады; 

курстық және дипломдық 

жұмыстарды жазу кезінде ӛз 

жұмысында қазіргі заманғы 

статистикалық ақпаратты кеңінен 

пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз 

етеді; ғылыми мәселелерді шешуге, 

ғылыми зерттеулер нәтижелерін 

ӛңдеуге және жинақтауға қабілетті, 

ой-пікірін дұрыс, үйлесімді, 

логикалық түрде дәйектеу. 

ҚР эконмиканы басқарудың нарықтық 

қатынастар шартына сәкес статистикалық 

дайындықтың деңгейін экономисттер үшін 

тереңдету. 

Осы пәнді оқып аяқтаған 

студент Қазақстан 

Республикасындағы және 

шет елдеріндегі қаржы-

несие жүйесінің қызмет 

етуіне бағдарлануға 

мүмкіндік беретін білім 

алады, мемлекеттік 

бюджеттің, банк 

қызметінің, ақша 

айналысының, 

сақтандырудың және т.б. 

жағдайын статистика 

тұрғысынан талдай алатын 

болады.   

Пәнді меңгеру үшін 

студент жоғары 

математика 

негіздерін игеріп, 

жалпы 

экономикалық 

теория саласында 

негізгі идеяларға ие 

болуы керек. 

«Макроэкономика», 

«Микроэкономика», 

«Қаржылық қызметті 

талдау», «Шаруашылық 

субъектілердің аудиті», 

«Салық және салық 

салу», «Мемлекеттік 

бюджет», «Тӛлем 

жүйесі», «Баға 

қалыптастыру» пәндерін 

оқып үйрену кезінде 

студенттердің қосымша 

білімін кәсіпкерлік 

статистикасы, 

макроэкономикалық 

статистика және 

статистикалық талдау 

әдістері талап етеді. 

2 Менеджмент  3 Пәнді оқудың мақсаты  – 

мекеменің ішкі және сыртқы 

ортасын талдай білу, мекемеге әсер 

ететін кілттік сәттердің қабілетін 

айқындау, кәсіпорын имиджының 

іс-шаралар жүйесін арттыру 

мақсатындағы заманауи әдістердің 

басқарма шешіміндегі тәжірибелік 

қамтамасыз етілуі.   

Менеджмент дамуының негізгі сатылары 

ғылым мен маман секілді. Мекеменің 

құрылымы және заңнамасының даму 

қағидалары. 

Пәнді оқу нәтижесінде 

студент келесілерде 

құзіретті бола білуі тиіс: 

заманауи технологиялардың 

тиімді қолданылуының 

топтық ұйымдағы әсері   

«Экономикалық 

теория», 

«Микроэкономика», 

«Макроэкономика» 

«Маркетинг», 

«Шаруашылық 

субъектілердің аудиті», 

«Қаржылық 

менеджмент» 

 Персоналды 

басқару 

3 Пәнді оқудағы мақсаты  - 

тәжірибелік қызмет саласындағы 

білім, мекеменің сапалы түрде 

персоналдармен қамтамасыз етілуі, 

еңбек құрылымдарына сай тиімді 

Персоналды басқару қызметі – адами 

кәсіпорынды персоналды мүмкіндіктердің 

жүргізілуіне бағытталған ұйымның мақсатты 

түрдегі стратегиясы.  Персоналды басқару 

қызметі келесі салаларға жіктеледі: 

Пәнді оқудың негізінде 

студент келесіде құзіретті 

болуы тиіс: персоналдар 

мүмкіндіктері және 

мақсаттарының, 

«Экономикалық 

теория», 

«Микроэкономика», 

«Макроэкономика» 

«Маркетинг», 

«Шаруашылық 

субъектілердің аудиті», 

«Қаржылық 

менеджмент» 
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әрі оңтайлы қолданудың әсерлі 

еңбектері.  

персоналдың ізденісі және бейімделуі, 

персоналмен оперативті жұмыс (персоналдың 

оқуы және дамуын қосқандағы және 

персоналдың оператвті бағасы, еңбек ұйымы, 

іскер байланыстарды басқару және еңбек 

тӛлемі мен мотивациясы), персоналмен 

стратегиялық жұмыс.  

стратегияларының, 

шаруашылық 

субъектілердің дамуындағы 

жүргізілу сұрақтары. 

 Антикризистік 

менеджмент 

3 Экономикада дағдарыс 

құбылыстарының негізі. Кәсіпорын 

дағдарысының инструктивті 

материалдар сұрақтарының 

заңнамасы. Кәсіпорын қызметінің 

тиімді бағыттарының формалары 

және кәсіпорынды дағдарысқа 

қарсы басқару әдістерінің 

қарастырылуы.   

Дағдарысқа қарсы менеджмент – бұл 

мекеменің ӛлім 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.  

Дағдарысқа қарсы басқару 

тенденцияларының пайда 

борлу, туындау, қазіргі 

нақты жағдайлардың даму 

теориялары, әлемдік ғылым 

және мәдениет 

дәстүрлерінде негіздерге 

ұшырайтын жетістіктер.  

Кәсіпорын 

экономикасы, 

бухгалтерлік есеп 

және аудит, 

шаруашылық 

қызметті талдау, 

берілгендер талдауы 

және экономиканы 

болжау, жобаларды 

басқару. Диплом 

жұмысын жазу 

барысында 

«Маркетинг», 

«Шаруашылық 

субъектілердің аудиті», 

«Қаржылық 

менеджмент» 

3 Ақша. Несие. 

Банктер  

 

3 Студенттерге ақшаның түсінігін 

және ақшаның пайда болу табиғаты 

бойынша рационалистік және 

эволюционистік теорияларын, несие 

және банк жүйесінің теориялық 

негіздерін, валюта жүйесі мен тӛлем 

жүйелерінің қызмет ету 

ерекшеліктерін түсіндіру. 

Бұл пәнде ақша мен несиенің шығу тегінен 

бастап, Қазақстандағы 

банктік капиталдың қалыптасу ерекшеліктері, 

сондай-ақ қазіргі ақша-несие 

қатынастарының дамуы толығырақ 

қамтылады. Сонымен қатар, банктер мен банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асырушы мекемелердің нарықтық 

экономикадағы ролі мен қызметтеріне 

арналады. Банктерді тек қана қазіргі тұрғыдан 

сипаттап қоймай, олардың 

тарихи даму тұрғысынан кӛрсетеді. Оқу 

құралында халықаралық валюталық 

қатынастар мен дүниежүзілік валюталық 

жүйелердің даму кезеңдері, сол 

сияқты тӛлем балансы, оның отандық 

тәжірибедегі құрылымы мен жағдайы 

қарастырылады. 

Осы оқу пәнін үйрену 

нәтижесінде студенттер 

келесілерді білулері тиіс:-

Ақша айналымының, ақша 

айналысының және ақша 

жүйесінің қызмет ету 

ерекшеліктерін;-Ақша 

реформалары;-Қарыз 

капиталын, пайыз және 

несие түрлерін;-Несие және 

банк жүйесінің 

ерекшеліктері мен несие 

мекемелерінің түрлерін;-

Мемлекеттің Орталық 

банкісін, оның қалыптасуы 

мен дамуын;-

Коммерциялық банктердің 

қызметтері мен іс-әрекетін 

ұйымдастыруды;-

Банктердің актив және 

пассив операцияларын;-Қор 

биржасының қызметін;-

Валюта жүйесі және 

валюталық қатынастар 

түсінігін;-Халықаралық 

валюталық – несиелік 

Осы пәнді оқып білу 

үшін студенттерге 

келесі пәндер 

бойынша білімдері 

қажет етіледі: 

микроэкономика, 

макроэкономика, 

экономикалық теория 

Осы пәнді оқудың 

нәтижесінде алынған 

білім «Банк ісі», «Валюта 

жүйесі», «Қаржы», 

«Несие ісі» сияқты 

пәндерді оқуда қажет 

етіледі. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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институттардың түрлерін. 

 Ақша айналымы 

және несие 

3 «Ақша айналысы және несие» оқу 

пәні келесі мақсаттарды кӛздейді: 

-студенттерде ақша, несие және 

банктердің теориялық аспектілері, 

ақша және несие жүйесін, 

халықаралық несие - есептік және 

валюталық қатынастар, бағалы 

қағаздар нарығының қалыптастыру 

негіздерінің толық білім жүйесін 

қалыптастыру; 

-ақшаның, ақша айналымының, 

банктік және биржалық қызметтің 

маңызын беретін түсіндірме - 

терминологиялық аппаратты ұсыну; 

-барлық түсініктердің ӛзара 

байланысын, олардың ішкі 

логикасын ашу студенттерде 

экономиканың ақша-несие 

саласындағы болашақ қызметі үшін 

тәжіріибелік дағды қалыптастыру. 

Осы пән аясында келесідей түсініктер 

қарастырылады: 

-Ақша айналымы және ақша айналысы туралы 

түсінік. Қызмет кӛрсетуші ақша формалары: 

толық құнды, толық - қағаз және несие 

ақшалары. Қолма-қол және қолма-қол 

ақшалар айналысы.Акшаның және тӛлем 

құралдарының түрлері. Ақша айналысының 

эволюциясы. Металл ақша айналысы. Қағаз 

ақша айналысы. Электронды тӛлем 

құралдары. Ақша базасы, ақша массасы, ақша 

агрегаттары. Ақша айналысы заңы. Ақша 

жүйесі, оның элементтері мен негізгі типтері.  

-Инфляция. Инфляцияның себептері. 

Инфляцияның элеуметтік-экономикалық 

салдарлары және мемлекет тарапынан оған 

қарсы күрес әдістері. 

-Несие, несиенің түрлері мен нысандары, 

несиелік саясат. 

«Ақша айналысы және 

несие» курсы - теориялық 

курс. Ол болашақ 

қаржыгерлер мен 

банкирлерді кең профильді 

маман ретінде дайындауға 

негіз береді. Бұл курс 

экономикалық теория, 

макро- және 

микродеңгейдегі 

экономика, қаржы, 

бухгалтерлік есеп және 

аудит, менеджмент және 

сол сияқты басқа оқу 

пәндерімен қосылып ақша-

несие қатынастарының, 

банктік қызмет 

теориясының және оны 

ұйымдастыру негіздерінің 

мәні туралы білімді 

қалыптастырып, олардың 

маңызы мен экономикадағы 

қолдану механизмін 

тереңірек түсінуге 

мүмкіндік береді. 

Курс 

бағдарламасында 

қарастырылатын 

сұрақтарды меңгеру 

үшін студенттердің 

толықтай 

«Экономикалык 

теория», 

«Микроэкономика», 

«Макроэкономика» 

жалпы курстарын 

толық білу қажет. 

Пәннің постреквизиттері   

Қаржы; Экономикалық 

ақпараттық жүйедегі 

жаңа технологиялар; 

Бизнесті бағалау. 

 Ақша несиелік 

саясат 

3 Ақша-несие саясатының 

макроэкономикалық деңгейдегі 

субьектісі – Ұлттық банк болып 

табылады. Сондықтан осы пәннің 

негізгі мақсаты Ұлттық валютаның 

тұрақтылығын қамтамасыз ету 

жолдарын, ҚР-дағы ақша-несие 

саясатының жүргізілуін, екінші 

деңгейлі банктер қызметін 

қарастыру; Қазақстан 

Республикасындағы Ұлттық 

банкінің ақша-несие саясатының 

негізгі бағыттарының қалыптасуын 

және қазіргі жағдайын, оны әрі 

қарай жетілдіру жолдарын 

қарастыру болып табылады. 

Осы пән аясында келесідей түсініктер 

қарастырылады: 

-Ақша-несие саясатының теориялық негізі;  

-Ұлттық банкпен жүргізілетін ақша-несие 

саясатының бағыттары;  

-Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің 

қазіргі кезде жүргізіліп жатқан ақша-несие 

саясаты;  

-Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің 

ақша-несие саясатын жетілдіру жолдары.  

Ақша-несие саясаты ел 

ішіндегі қаржы нарығының 

тұрақтылығын сақтауға, 

сақтандыру нарығының, 

бағалы қағаздар нарығының 

әрі қарай дамуына және 

банк жүйесінің нығая 

түсуіне, экономикалық 

нақты секторды банктердің 

несиелеуінің әрі қарай ӛсіру 

үшін жағдай жасауға, 

сондай-ақ жинақтаушы 

зейнетақы қорларының 

жетілдірілуіне мүмкіндік 

туғызады. 

Курс 

бағдарламасында 

қарастырылатын 

сұрақтарды меңгеру 

үшін студенттердің 

толықтай 

«Экономикалык 

теория», 

«Микроэкономика», 

«Макроэкономика» 

жалпы курстарын 

толық білу қажет. 

Пәннің постреквизиттері 

Қаржы, Банк ісі, 

Экономикалық 

ақпараттық жүйедегі 

жаңа технологиялар; 

Бизнесті бағалау. 

4 Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

4 Пәнді оқытудың мақсаты нарықтық 

қатынастар жағдайында 

экономиканы мемлекеттік реттеу 

«Экономиканы мемлекеттік реттеу» нарықтық 

қатынастардың тиімді қалыптасуын 

қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық 

Студент курс аяқталғанда 

келесідей тәжірибелік 

құзырларды иемденуі 

Пәннің 

пререквизиттері: 

(берілген курсты 

 (берілген курсты 

оқытқаннан кейін 

оқытылуы тиіс пәндер) 
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жӛніндегі білімді студентерге 

үйрету болып табылады. 

«Экономиканы мемлекеттік 

реттеу» пәнін оқытудың негізгі 

мақсаттарының бірі - ұлттық 

экономика жағдайында барлық 

маңызды сфералар қызметін 

талдау, атап айтқанда: 

-ақша-несие құралдарын, 

-мемлекеттік бюджетті, 

-салықтарды, 

-мемлекеттік секторды, 

-инвестицияларды және 

инвестициялық процестерді, 

-материалдық ӛндірісті, 

-ауыл шаруашылығын. 

 

процесстерге әсер етудің әдістері мен 

тетіктерінің кӛмегімен мемлекеттің елдің 

экономикалық ӛміріне қатысуының 

формаларын зерттейтін ғылыми 

экономикалық пән болып саналады. 

Экономиканы мемлекеттік реттеу-

макроэкономика тұрғысынан мемлекеттің 

атқаратын қызметі; қалыптасқан әлеуметтік-

экономикалық жүйені тұрақтандыру және 

ӛзгермелі жағдайларға бейімдеу мақсатында 

ӛкілетті мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық 

ұйымдар жүзеге асыратын, ӛзара байланысты 

әртүрлі экономикалық реттегіштердің 

кешенінен тұратын заң шығарушы, атқарушы 

және бақылаушы сипаттағы типтік 

шаралардың жүйесі. 

керек: 

-ақша-несие саясатының 

құралдарын реттеу 

барысында қолдана білуі 

қажет; 

-экономиканы мемлекеттік 

реттеу құралдарын тімді 

қолдану; 

-ақша жүйесін, банктер 

қызметі  сферасының 

нарығын, материалдық 

ӛндірістің, ауыл 

шаруашылығын, әлеуметтік 

сфераны мемелекеттік 

реттеу; 

-экономикалық жүйелерді 

саралап, еліміздің 

жоспарланған басты 

экономикалық 

кӛрсеткіштерін нақты 

нәтижелермен салыстыра 

білуі қажет. 

оқығанға дейін 

оқытылуы тиіс 

пәндер) студенттің 

Экономикалық 

теория, 

Макроэкономика, 

Микроэкономика 

пәндерімен таныс 

болуы, сонымен 

қатар жалпы 

экономикалық 

аумақтан базалық 

түсінігі болуы 

қажет.   

Салық және салық салу, 

қаржылық менеджмент, 

Мемлекеттік бюджет, 

Әлеуметтік сала 

қаржысы, Банк ісі 

пәнінің бӛлімдерін 

оқығанда қолданылады. 

 

 Мемлекеттің 

басқару 

теориясы 

4 Пәнді оқытудың мақсаты нарықтық 

қатынастар жағдайында 

экономиканы мемлекеттік басқару 

жӛніндегі білімді студентерге 

үйрету болып табылады. 

 

Нарықтық қатынастарға ӛту кезінде 

экономиканы мемлекеттік ретеу әсіресе 

экономикалық реформаларды жүзеге асыру 

кезінде-меншікті, материалдық ӛндірісті, 

еңбек нарығын, қаржы нарығын рефромалау, 

аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму 

деңгейін теңестіру кезінде қажет. Сонымен 

қатар табиғатты пайдалануды, сыртқы 

экономикалық байланыстарды реттеу керек. 

Мемлекет  экономиканы құрылымдық қайта 

құру процессін нарықтық қатынастардың 

басты мақсатына-әлеуметтендіру және 

тұрғындардың материалдық әл-ауқатын 

жоғарлатуға сәйкес реттеу қажет. 

Студент курс аяқталғанда 

келесідей тәжірибелік 

құзырларды иемденуі 

керек: 

-ақша-несие саясатының 

құралдарын реттеу 

барысында қолдана білуі 

қажет; 

-экономиканы мемлекеттік 

реттеу құралдарын тімді 

қолдану; 

-ақша жүйесін, банктер 

қызметі  сферасының 

нарығын, материалдық 

ӛндірістің, ауыл 

шаруашылығын, әлеуметтік 

сфераны мемелекеттік 

реттеу; 

-экономикалық жүйелерді 

саралап, еліміздің 

жоспарланған басты 

экономикалық 

кӛрсеткіштерін нақты 

 (берілген курсты 

оқығанға дейін 

оқытылуы тиіс 

пәндер) студенттің 

Экономикалық 

теория, 

Макроэкономика, 

Микроэкономика 

пәндерімен таныс 

болуы, сонымен 

қатар жалпы 

экономикалық 

аумақтан базалық 

түсінігі болуы 

қажет.   

 (берілген курсты 

оқытқаннан кейін 

оқытылуы тиіс пәндер) 

Салық және салық салу, 

қаржылық менеджмент, 

Мемлекеттік бюджет, 

Әлеуметтік сала 

қаржысы, Банк ісі 

пәнінің бӛлімдерін 

оқығанда қолданылады. 
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нәтижелермен салыстыра 

білуі қажет. 

 Мемлекеттік 

және жергілікті 

басқару 

4 Пәнді оқытудың мақсаты нарықтық 

қатынастар жағдайында 

экономиканы мемлекеттік және 

жергілікті басқару  жӛніндегі 

білімді студентерге үйрету болып 

табылады. 

 

Нарықтық қатынастарға ӛту кезінде 

экономиканы мемлекеттік ретеу әсіресе 

экономикалық реформаларды жүзеге асыру 

кезінде-меншікті, материалдық ӛндірісті, 

еңбек нарығын, қаржы нарығын рефромалау, 

аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму 

деңгейін теңестіру кезінде қажет. Сонымен 

қатар табиғатты пайдалануды, сыртқы 

экономикалық байланыстарды реттеу керек. 

Мемлекет  экономиканы құрылымдық қайта 

құру процессін нарықтық қатынастардың 

басты мақсатына-әлеуметтендіру және 

тұрғындардың материалдық әл-ауқатын 

жоғарлатуға сәйкес реттеу қажет. 

Студент курс аяқталғанда 

келесідей тәжірибелік 

құзырларды иемденуі 

керек: 

-ақша-несие саясатының 

құралдарын реттеу 

барысында қолдана білуі 

қажет; 

-экономиканы мемлекеттік 

реттеу құралдарын тімді 

қолдану; 

-ақша жүйесін, банктер 

қызметі  сферасының 

нарығын, материалдық 

ӛндірістің, ауыл 

шаруашылығын, әлеуметтік 

сфераны мемелекеттік 

реттеу; 

экономикалық жүйелерді 

саралап, еліміздің 

жоспарланған басты 

экономикалық 

кӛрсеткіштерін нақты 

нәтижелермен салыстыра 

білуі қажет. 

 (берілген курсты 

оқығанға дейін 

оқытылуы тиіс 

пәндер) студенттің 

Экономикалық 

теория, 

Макроэкономика, 

Микроэкономика 

пәндерімен таныс 

болуы, сонымен 

қатар жалпы 

экономикалық 

аумақтан базалық 

түсінігі болуы 

қажет.   

 (берілген курсты 

оқытқаннан кейін 

оқытылуы тиіс пәндер) 

Салық және салық салу, 

қаржылық менеджмент, 

Мемлекеттік бюджет, 

Әлеуметтік сала 

қаржысы, Банк ісі 

пәнінің бӛлімдерін 

оқығанда қолданылады. 

 

5 Сақтандыру 5 сақтандырудың экономикалық мәнін 

анықтау, нарықтық экономика 

жағдайында  сақтандырудың ролі 

мен қызметтері, сақтандыру 

нарығының дамуының негізгі 

бағыттарын анықтау. Курсты 

зерттеуде үлкен маңызды мүлікті, 

жеке, жауапкершілікті сақтандыру 

түрлері юойынша зандық және 

инструктивті материялды менгеру 

алады. Осының негізінде  

мемлекеттік және  жеке сақтандыру 

компаниялары қызметін атқарады.   

«Сақтандыру» курсы сақтандыру нарығының 

теориялық білім қалыптастырушы базалық 

пән 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 қарастырылады;  

сақтандырудың жаңа тұрлерінің маңызды  

шарттарын қарастырады,сақтандыру 

залалымен сақтандыру тӛлемақысын 

әдістерін,  сақтандыру қызметінің қаржылық 

негіздерін, сақтандыру компаниясының 

қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету 

әдістерін қарастырады.  

Пәнді оқу нәтижесінде 

студенттер ӛздігінен 

шығармашылық ойлауды, 

сақтандырусұрақтары 

бойынша талқылау жасап 

шешім қабылдау, сондай-ақ 

сақтандыру ісінің біздің 

мемлекетіміздегі деңгейін 

қазіргі заманғы нарықтық 

экономикаға сәйкес оқыту. 

Сақтандыру- 

экономикалық 

қатынастар жүйесі 

ретінде сақтандыру 

жауапкершілігінің 

әр түрлі объектілері 

мен субъектілерін, 

анықталған заңдық 

нормалар мен заңдар 

негізінде қызметін 

ұйымдастыру 

формаларын 

қамтиді. 

«Сақтандыру 

қызметі туралы» ҚР 

заңында 

сақтандыруға келесі 

анықтама берілген.  

“Сақтандыру” курсы 

“Қаржы”, “Салық және 

салық салу”, “Қаржы 

менеджмент”,  сонымен 

қатар басқа пәндермен 

қаржы пәндерімен 

байланысты. 
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 Корпоративтік 

сақтандыру 

5 Берілген курс Қазақстан 

Республикасында және шет 

елдерінде корпоративті клиентермен 

сақтандыру қарым-қатынасын 

ұйымдастыру саласында іс-

тәжірибелік бағыт болып табылады, 

сонымен қатар кәсіби білімді алуға 

мүмкіндік береді. 

«Корпоративтік сақтандыру» пәні – 

корпоративтік клиенттерге сақтандыру 

серіктестіктері ұсынатын сақтандыру дың 

негізгі түрлерін студенттерге үйретуді 

қарастырады.  

Бұл пәнді оқу барысында 

студенттер сақтандыру 

операцияларын ӛткізуде 

қажетті теориялық білімді 

алады, сонымен қатар 

кәсіпорын, мекеме және 

басқа да корпоративті 

клиенттермен  сақтандыру 

кӛмектерін кӛрсету 

саласында  жұмысқа деген 

дағды қалыптастырып, оны 

игере алады.   

Бұл курсты оқу үшін 

студенттерге 

«Сақтандыру», 

«Қаржы» курстарын 

оқудан алған 

білімдері қажет. 

Сонымен қатар MS 

Excell, және де  

Интернет желісімен 

жұмыс істеуді білу  

қажет.  

Бұл пән «Қаржылық 

менеджмент», 

«Корпоративтік қаржы», 

«Қаржы нарықтары мен 

делдалдары» пәндерін 

оқуда негіз болады. 

 

 Сыртқы-

экономикалық 

байланыстарды 

сақтандыру 

5 Зерттеудің негізгі мақ саты 

студенттердің халақаралық 

экономикалық қатынастарда 

туындайтын мемлекеттің мүліктік 

мүддесін қорғау, шаруашылық 

субъектілердің және азаматтарды 

сақтандыру жағдайларын терең 

меңгеру болып табылады. 

Саяхаттанушыларды сақтандыру 

аймағындағы жұмысқа дағдыланған 

сонымен қатар сыртқы жүк 

тасымалдауды сақтандыру (жүк ж/е 

кӛлік) валюталық тәуекелдерді 

сақтандыру, шетелдік 

инвестицияларды сақтандыру, кӛлік 

иесінің жауапкершілігін ж/е қарыз 

алушының ӛтелмеген несиесіне 

жауаптылығын сақтандыруда 

жоғары білікті мамандарды даярлау  

Халықаралық қызметтестік отандық ж/е 

шетелдік қатысушылардың мүддесін 

қорғаудың сыртқы экономикалық 

тәуекелдерді ж/е ӛзімен сақтандырудың 

жиынтық түрін кӛрсету, сыртқы 

экономикалық байланысты сақтандыру болып 

табылады. Сыртқы экономикалық байланысты 

сақтандыру түріне жалпы сақтандыру, жеке 

сақтандыру, мүліктік сақтандыру ж/е 

жауапкершілікті сақтандыру жатады. 

 

Пәнді оқып-білу барысында 

студент сыртқы 

экономикалық 

сақтандырудың жүйесін, 

жеке сақтандырудың, 

мүліктік сақтандыру ж/е 

жауапкершілікті сақтандыру 

әдісін ұйымдастыруды 

түсініп білуі қажет. 

Оқылатын пәнді 

игеру үшін студент 

қаржы пәнін 

меңгеруі қажет. 

Қаржылық қызметті 

талдау, аудит, 

қаржылық менеджмент, 

корпоративтік қаржы 

6 Қаржы 

нарықтары және 

делдалдары 

 

5 Берілген курстың бағдарламасынаң 

мақсаты студенттермен қазіргі 

қаржы нарықтарындағы  

операциялармен  терең меңгеріуі 

және дағдылануына бағытталған.  

Берілген жағдай лекция 

материалдары мен негізгі, 

қосымша ұсынылған 

әдебиеттермен жұмыс істеудің 

қажеттілігін анықтайды. 

 

Қаржы нарығы мен делдалдары нарықтық 

экономиканың ажыратылмайтын бӛлігі болып 

табылады. Олар экономиканың ең тиімді 

салаларына инвесторлардың құралдарын 

тартудың альтернативті әдістеріне қызмет 

етеді, инвестициялық үрдіске қызмет етуді 

жүзеге асырады және ӛндірістік аймаққа 

жалпы қаржылық  активтерді енгізуге әрекет 

етеді. 

Оқытылатын пән қаржы нарықтарының 

функциялануы бойынша студентке 

айқындалған білімді алуға, олардың 

дамуының ӛзара байланысын және ӛзара 

шарттандырылуын анықтауға және 

Курстың аяқталуына дейін 

студенттер қаржы 

нарығының барлық 

сегменттерінің негіздерімен 

таныс болуы керек, қаржы 

нарықтарының функциялану 

механизмін түсінулері және 

қаржы нарығының әр 

сегменттерінің  функциялану 

ерекшеліктерін  түсіне 

білулері, қаржы нарығын  

реттеудің  нормативті-

құқықтық базасына 

бейімделулері керек және 

Оқылатын пәнді 

игеру үшін 

студенттің 

«Экономикалық 

теория», «Қаржы», 

«Ақша, несие, 

банктер», «Банк ісі» 

сияқты пәндер 

бойынша білімі 

болуы қажет. 

Сонымен қоса 

студенттердің 

интернет 

желілерінде жұмыс 

Берілген пән бойынша 

білімдер «Бағалы 

қағаздар нарығы», 

«Инвестицияларды 

қаржыландыру және 

несиелеу» сияқты 

пәндерді оқу үшін 

қажет. 
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делдалдардың ролі мен функцияларын 

анықтауға мүмкіндік береді.  

қаржы нарығының әр 

сегментінің  қызметін, 

ақпаратты талдау 

дағдыларын меңгерулері, 

қаржылық шешімдерді 

қабылдай білулері қажет. 

істеу қабілеттері 

болулары керек. 

 Мемлекеттің 

қаржылық 

саясаты 

5 Мемлекеттің макро және микро 

деңгейіндегі қаржы мәселесінің 

ӛзектілігін қарастыру және оқыту. 

Қаржылардың макро-және микро деңгейдегі 

маңызды мәселелері қарастырылады. 

Сонымен қатар қаржыларға құндық категория 

ретінде сипаттама беріледі, қаржылық 

саясатқа, қаржыларды басқаруға, заманауи 

жағдайлардағы қаржылық бақылауға кӛңіл 

бӛлінеді. 

Мемлекеттің қаржылық 

саясаты: 

-мемлекеттік бюджет  

-салық және салық салу; 

-макроэкономика; 

-корпоративтік қаржы 

 Салаларында 

қарастырылады. 

Бұл курс келесі 

пәндермен 

байланысты: «Тӛлем 

жүйесі», 

«Мемлекеттік 

бюджет», «Қаржы». 

«Мемлекеттің 

қаржылық саясаты» 

пәнін оқып білу үшін 

келесі пәндер бойынша 

білімдер қажет: «Салық 

және салық салу», 

«Мемлекеттік бюджет», 

«Макроэкономика», 

«Корпоративтік қаржы». 

 Шаруашылық 

субъектілердің 

қаржылық 

саясаты 

5 Осы пәнді оқытудың негізгі 

міндеттері тӛмендегі жайларда 

жатыр: 

- шағын және орта бизнестің 

табиғаты мен мәнін, оның қызмет 

ету жағдайларын зерттеу; 

- шағын және орта бизнесті 

қолдаудың нысандары мен 

әдістерін, оның ішінде Қазақстан 

Республикасындағы қаржы-

несиелік әдіс-тәсілдерін қарастыру; 

- шағын және орта бизнес 

субъектілерінің қызметтерін 

қаржыландырудың негізгі кӛздерін 

анықтау. 

Шаруашылық субъектілерінің қаржылық 

ресурстары пінінің негізгі құрылымы. Қаржы 

құқығының нормамаларын және олардың 

әрекет ету механизмін білу, экономистер үшін 

маңызды болып табылады. 

 

Осы пәнді оқу барысында 

студент оқу құралдарымен 

қатар, нормативті-құқықтық 

актілерді, монографиялық 

әдебиеттерді қолдану керек. 

Мемлекеттің қаржылық 

қызметін реттеп отыратын 

ҚР заңнамалық базасы үнемі 

даму үстінде болатынын 

ескеру қажет. Сондықтан, 

әрекет ететін заңнамаларға 

енгізілетін ӛзгерістер мен 

толықтыруларды студент 

білуі тиіс. 

Бұл курсты оқу үшін 

студенттерге 

«Экономиканы 

мемлекеттік реттеу», 

«Микроэкономика», 

«Макроэкономика», 

«Қаржы» курстарын 

оқудан алған жақсы 

білімдері қажет. 

Бұл пән «Қаржы 

нарықтары мен 

делдалдары», 

«Корпоративтік қаржы», 

«Инвестицияларды 

қаржыландыру және 

несиелеу» пәндерін 

оқуда негіз болады. 

 

7 Баға 

қалыптастыру 

 

5 «Баға қалыптастыру» пәнін оқыту 

мақсаты. – студенттерде бағалық 

шешімдердің мүмкін нұсқауларын 

ашу, бағақалыптастырудың 

әдістемелік негіздерін ашу, 

фирманың баға саясаты мен 

бағақалыптастыру факторлары мен 

принциптері, бағалардың құрылымы 

мен деңгейлерін  құрастырудың 

теориясы мен тәжірибесін 

қамтамасыз ету және қалыптастыру 

Баға қалыптастырудың әртүрлі әдістері мен 

стратегияларын қамту – бұл экономистің, 

менеджердің коммерциялық қызметінің 

жетістігінің кепілі және басқа экономика 

мамандықтар кадрларының нарықтық баға 

қалыптастыру білімі мен қарулану. 

Кәсіпорынның маркетингтік бағдары ең 

алдымен бәсекелестер саясаты мен тұтыну 

сұранысының есебін болжайды. 

 

. Баға мазмұны мен оның 

қызметтерін, бағаның негізгі 

құрылымдық элементтері мен 

олардың баға деңгейіне әсер 

етуін түсіну; 

Фирманың мүмкіндіктері мен 

қызметтеріне негізделе 

отырып балама стратегияны 

таңдау, бағақалыптастыру 

мақсаттарын анықтау, 

фирманың баға саясатының 

ерекшеліктерін игеру; 

Нарықтық жағдайларды 

ескере отырып, шығындар 

негізінде бағақалыптастыру 

Бұл курсты оқу үшін 

студенттерге 

«Экономикалық 

теория», 

«Микроэкономика», 

«Макроэкономика», 

«Қаржы», 

«Сақтандыру», 

«Банк ісі», «Баға 

қалыптастыру» 

курстарын оқудан 

алған білімдері 

қажет.  

Бұл пән «Қаржылық 

менеджмент», 

«Қаржылық талдау», 

«Мемлекеттік бюджет», 

«Қаржылық 

органдардағы есеп және 

есеп беру», «Жобаларды 

талдау» пәндерін оқуда 

негіз болады. 
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әдістерін игеру; 

Қазақстан Республикасының 

баға саясаты, 

бағақалыптастыру үрдісіне 

мемлекеттік ықпалының 

әдістері мен тісілдерін игеру; 

 Ӛндірістегі баға 

қалыптастыру 

5 Осы пәннің оқытылуының негізгі 

мақсаты қаржылық-несиелік 

қатынастарды және олардың даму 

заңдылықтарын статистикалық 

кӛрсеткіштерді жинау және ӛңдеудің 

қазіргі кездегі статистикалық 

әдістерін қолдана отырып зерттеуді 

студенттерге үйрету. 

 

Бұл пәнді оқыту негізінді студент білу керек: 

-бағаның негізгі құраушы элементтерін; 

- баға функциясын; 

-баға саясатын; 

-ӛндірістегі баға қалыптастырудың әдістерін; 

Осы пәнді оқып аяқтаған 

студент Қазақстан 

Республикасындағы және 

шет елдеріндегі қаржы-несие 

жүйесінің қызмет етуіне 

бағдарлануға мүмкіндік 

беретін білім алады, 

мемлекеттік бюджеттің, банк 

қызметінің, ақша 

айналысының, 

сақтандырудың және т.б. 

жағдайын статистика 

тұрғысынан талдай алатын 

болады.  

Бұл курсты оқу үшін 

студенттерге 

«Экономикалық 

теория», 

«Микроэкономика», 

«Макроэкономика», 

«Қаржы», 

«Сақтандыру», 

«Банк ісі», «Баға 

қалыптастыру» 

курстарын оқудан 

алған білімдері 

қажет.  

Бұл пән «Қаржылық 

менеджмент», 

«Қаржылық талдау», 

«Мемлекеттік бюджет», 

«Қаржылық 

органдардағы есеп және 

есеп беру», «Жобаларды 

талдау» пәндерін оқуда 

негіз болады. 

 Қызмет кӛрсету 

сферасындағы 

баға 

қалыптастыру 

5 Тұжырымдамалы негіздермен, 

қағидаттармен баға 

қалыптастырудың қызмет кӛрсету 

саласының функцияларымен танысу. 

Қазіргі заманғы деңгейдегі баға 

қалыптастыру саласындағы қызмет 

кқрсету әдісін қолдану.  

Қызмет кӛрсету ерекшелігі баға 

қалыптасудың және олардың анықталу 

әдісінің айырмашылығымен қоса, 

кәсіпорынның баға саясаты мен стратегиясын 

шарттайды. Кӛрсетілген қызметке сұраныс 

әрдайым даралық сипатта, ӛндірілуіне үштаса 

отырып, жергілікті сипатта болады және 

тәжірибе жүзінде алмастырылмайды. 

Қазақстан Республикасындағы кӛліктік 

қызметтер нарығы автокӛлік кәсіпорындары, 

әуекомпаниялардың акционерлерінде 

айқындалатын ӛнеркәсіптік және кӛліктік 

кәсіпорындардың коммерциялық 

қызметтерінің ырықтандырылуын анықтайды. 

Қызмет кӛрсету саласындағы 

баға қалыптастыру пәнін 

оқыған студенттерге бағаның 

негізгі құрылымын, оның 

қызметін және баға 

қалыптастырудың негізгі 

әдістемесін үйретеді. 

Бұл курсты оқу үшін 

студенттерге 

«Экономикалық 

теория», 

«Маркетинг», 

«Экономиканы 

мемлекеттік реттеу», 

«Кәсіпорын 

экономикасы», «Баға 

қалыптастыру» 

курстарын оқудан 

алған білімдері 

қажет.  

 

 

Бұл пән «Маркетингті 

басқару», 

«Маркетингтік 

зерттеулер»,  

«Стратегиялық 

маркетинг», 

«Ӛнеркәсіптегі 

маркетинг», «Қызмет 

кӛрсету саласындағы 

маркетинг» пәндерін 

оқуда негіз болады. 

3 курс 

8 Экономикадағы 

ақпараттық 

жүйелер 

3 Студенттерді экономикалық және 

басқарудағы есептерді шешуге, 

информациялық жүйелерде жұмыс 

істеу негіздеріне оқытып үйрету; 

-жаңа информациялық 

технологиялардың мүмкіндіктерін 

және болашақтағы олардың 

ӛркендеуін кӛрсету; 

-ЭЕМ-нің, информациялық 

«Экономикадағы ақпараттық жүйелер» курсы 

экономика мамандығының студенттері үшін 

және қаржылық ұйымдарды басқару үрдісінде 

есеп техникасы мен байланыстардың жаңа 

құралдарын қолдану негізінде экономикалық 

ақпараттық жүйелерді қолдану мен 

қалыптастыру сұрақтарын зерттеуге арналған. 

Пәнді зерттеу нәтижесінде 

студенттер қаржы-несие 

ақпарат, оның қасиеттері, 

құрылымы туралы, ЭАЖ 

құру әдістері туралы нақты 

кӛрініс алу, қаржы ұйымдар 

мен банктерде ЭАЖ даму 

заңдылықтарын білу, 

басқару үшін қажетті 

Осы курсты оқу 

үшін студенттер 

"ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар", 

"Бухгалтерлік есеп", 

"Менеджмент", 

"Маркетинг" 

пәндерін меңгеруі 

Пән "қаржыға кіріспе", 

"тӛлем жүйесі", 

"инвестицияны 

қаржыландыру және 

несиелеу", "ХҚЕС 

сәйкес қаржылық есеп", 

"Салық және салық 

салу", "Салықтық есеп" 

пәндерін оқу үшін негіз 
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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, ӛңдеуін 

кӛрсету; 

-арнайы экономикалық және 

басқару есептерді шешуге 

қолданбалы программалық 

қамтамаларды қолданып үйрету. 

ақпаратты алу үшін 

қолданылатын негізгі 

ақпараттық жүйелерді білу 

керек. 

ЭАЖ қызмет етуінің 

теориясы мен 

практикасының аса 

маңызды сұрақтарын білу, 

қазіргі ақпараттық құралдар 

арқылы міндеттерді қою 

мен орындауды жүзеге 

асыру, бар ЭАЖ жұмыс 

істеуді білу керек. 

керек. болады.» 

 Кәсіпкерлік пен 

бизнестегі 

ақпараттық 

технологиялар 

3 Кәсіпкерлік пен бизнестегі 

ақпараттық технологияларды 

қолдану бағытында аса маңызды 

сұрақтар мен ғылым және тәжірибе 

саласында факторлардың ӛзара 

байланысын меңгеру 

Бұл курс кәсіпкерлік ұйымның ақпараттық 

қажеттіліктерін қамтамасыз ететін 

ақпараттандыру құралдарының құрамын, 

қазіргі заманғы автоматтандырылған 

ақпараттық технологиялар мен жүйелерді 

тиімді пайдалану мүмкіндіктерін зерделеуді 

кӛздейді. 

Студент  кәсіпкерлік пен 

бизнестегі ақпараттық 

технологияларды білуі 

керек; Жалпы қолданбалы, 

жалпы қызметтегі 

программаларды қолдана 

білуі керек; Оларды 

экономикада қолдану; 

Ақпараттық экономикалық 

жүйелердің даму 

перспективасы туралы 

ұғымы болу керек. 

Осы курсты оқу 

үшін студенттер 

"ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар", 

"Бухгалтерлік есеп", 

"Менеджмент", 

"Маркетинг" 

пәндерін меңгеруі 

керек. 

Пән "қаржыға кіріспе", 

"тӛлем жүйесі", 

"инвестицияны 

қаржыландыру және 

несиелеу", "ХҚЕС 

сәйкес қаржылық есеп", 

"Салық және салық 

салу", "Салықтық есеп" 

пәндерін оқу үшін негіз 

болады.» 

 Кәсіпорынды 

басқарудағы 

ақпараттық 

технологиялар 

3 Кәсіпорынды басқарудағы 

ақпараттық технологиялар 

бағытында аса маңызды сұрақтар 

мен ғылым және тәжірибе 

саласында факторлардың ӛзара 

байланысын меңгеру 

Бұл курс шешім қабылдау үшін қазіргі 

заманғы бағдарламалық құралдарды 

пайдалануды, компьютерлік модельдермен 

эксперимент жасауды және жүргізуді, әр түрлі 

объектілер мен процестердің ақпараттық 

модельдерін талдауды және түрлендіруді 

үйренуді кӛздейді. 

Студент   Кәсіпорынды 

басқарудағы ақпараттық 

технологияларды білуі 

керек; Жалпы қолданбалы, 

жалпы қызметтегі 

программаларды қолдана 

білуі керек; Оларды 

экономикада қолдану; 

Ақпараттық экономикалық 

жүйелердің даму 

перспективасы туралы 

ұғымы болу керек. 

Осы курсты оқу 

үшін студенттер 

"ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар", 

"Бухгалтерлік есеп", 

"Менеджмент", 

"Маркетинг" 

пәндерін меңгеруі 

керек. 

Пән "қаржыға кіріспе", 

"тӛлем жүйесі", 

"инвестицияны 

қаржыландыру және 

несиелеу", "ХҚЕС 

сәйкес қаржылық есеп", 

"Салық және салық 

салу", "Салықтық есеп" 

пәндерін оқу үшін негіз 

болады.» 

9 Эконометрика 3 Зерттеудің мақсаты экономикалық 

қатынастарға сандық шаралар беру 

болып табылады. Осы мақсат үшін 

статистикалық әдістерді қолдана 

отырып, экономикалық ӛмірде 

Пән математикалық және статистикалық 

әдістер мен модельдердің кӛмегімен сандық 

және сапалық экономикалық ӛзара 

байланыстарды, сандық экономикалық 

ӛлшемдер теориясы бойынша білімді 

Біліктілік сипаттамасында 

анықталған оқытуға 

қойылатын талаптарға 

сәйкес, пәнді оқу 

нәтижесінде студент микро, 

Студент 

математикадан 

базалық білімі 

болуы керек  

Эконометрия бойынша 

дағдылар "Бағалы 

қағаздар нарығы", 

"Қаржылық қызметті 

талдау", Қаржы 
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байқалатын нақты сандық 

заңдылықтарды анықтауды үйрену. 

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. 

макроэкономика, 

экономикалық теория, 

статистикалық және 

математикалық әдістерді 

шешудің негізгі әдістерін 

білуі керек; 

эконометриялық 

модельдерді құрастыра 

білу; модельді 

сәйкестендіру және 

спецификация туралы 

шешім қабылдауда 

тәжірибе алу, модель 

параметрлерін бағалау 

әдісін таңдау, нәтижелерді 

түсіндіру, болжамды баға 

алу;  
нақты экономикалық 

процестерді сипаттау, 

талдау және болжау үшін 

эконометриялық үлгіні 

пайдалану әдістерін 

меңгеру; тәуелді айнымалы 

қалдықтарының 

гетероскедастикалық, 

түсіндіруші 

айнымалылардың 

мультиколлинеарлығы, 

автокорреляция сияқты 

бұрмалаушы әсерлердің 

маңыздылығына 

статистикалық баға 

беру;уақытша қатардың 

құрылымын анықтау. 

нарықтары мен 

делдалдары", "Баға 

қалыптастыру", "Салық 

және салық салу" 

пәндерін оқуға 

мүмкіндік береді. 

 Экономика-

математикалық 

модельдеу 

3 Математикалық модельдеудің 

теориялық негіздері, 

статистикалық әдістер, 

математикалық модельдерді 

әзірлеуде жаңа ақпараттық 

технологияларды қолдану 

мәселелері бойынша білім кешенін 

қалыптастыру; күрделі 

экономикалық процестерді 

басқарудың тиімді тетіктерін 

анықтау мақсатында ақпараттық 

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 

Білу:  

- экономикалық-

математикалық модельдерді 

құру  

- сызықтық емес үлгілерден 

сызықтық үлгілерге кӛшу 

кезінде стандартты 

түрлендірулерді орындау; 

- ЭММ есебінің оңтайлы 

шешімін таңдау. 

Білуге:  

Студент 

математикадан 

базалық білімі 

болуы керек 

Эконометрия бойынша 

дағдылар "Бағалы 

қағаздар нарығы", 

"Қаржылық қызметті 

талдау", Қаржы 

нарықтары мен 

делдалдары", "Баға 

қалыптастыру", "Салық 

және салық салу" 

пәндерін оқуға 

мүмкіндік береді. 



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жүйесі 

         Элективтік пәндер каталогы 

СМЖ МС 1.09- 2021 

Н.1.09-03 

Күні 31.08.21 ж. 

41 беттің 13 беті 

 
кеңістіктің ӛлшемділігін 

тӛмендету, үлкен ақпарат 

массивімен жұмыс істеу 

дағдысының жүйесін 

қалыптастыру; 

түсініктемелері берілген. - ЭММ негізгі ұғымдары 

және оның қолданылу 

саласы; 

- экономикалық-

математикалық модельдерді 

құру; 

ЭММ есептерін шешу 

әдістері 

- эконометриялық 

теңдеулер жүйесінің негізгі 

ұғымдары, олардың 

идентификациялану 

ӛлшемдері, параметрлерді 

бағалау әдісі. 

- уақытша қатардың түсінігі 

және типтік модельдер. 

Дағдысы болу:  

- студенттердің 

экономикалық есептерді 

формалдауда 

математикалық аппаратты 

және практикалық 

дағдыларды меңгеру; 

- экономикалық-

математикалық модельдерді 

құру; 

- әртүрлі математикалық 

ұғымдар мен алгоритмдерді 

экономикалық 

интерпретациялау; 

- оңтайлы шешімнің негізгі 

әдістерін, сондай-ақ есептеу 

нәтижелерін талдау 

дағдыларын меңгеру.  

Құзыретті болуы керек: 

нарықтық экономика 

жағдайында экономикалық-

математикалық әдістер 

негізінде кәсіпорын 

қызметін басқару 

міндеттерін шешу және 

талдау, қою принциптері 

мен әдістерін, 

теоретикалық-әдіснамалық 

мәселелерді кешенді 
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баяндау. 

 Экономикалық 

жүйедегі 

мәліметтерді 

талдау 

3 Бұл пән тиімді басқару шешімдерін 

дайындау және қабылдау үшін 

деректерді ӛңдеуде, талдауда, 

жоспарлауда және болжамдауда 

тиісті бағдарламалық қамтамасыз 

етуде статистикалық әдістерді, 

модельдерді пайдаланудың кәсіби 

білімі мен іскерлігін 

қалыптастырады. 

Деректерді талдау кезеңдері, деректерді 

жинау әдістері, сызықтық және сызықты емес 

тәуелділік, іріктемелерді талдау, 

дисперсиялық талдау, регрессиялық талдау 

әдістері, уақытша қатарларды талдау, тренд 

бӛліп алу, орташа жылжымалы, болжамдау 

модельдері, кӛп ӛлшемді әдістер, модельдеу 

әдістері, статистикалық пакеттер 

Студенттер келесілерді 

үйренуі қажет: даму 

тенденцияларын анықтау 

үшін экономиканың ӛткен 

кездегі және ағымдағы 

кезеңдегі жағдайын 

анықтап талдау; 

экономикалық нәтижелерге 

әртүрлі факторлардың 

тигізетін әсерін анықтау; 

экономикалық талдау 

әдістерін қолдану және 

оларды интерпретациялау; 

алынған нәтижелерді 

кешенді бағалау; ӛз бетінше 

жұмыс істей білу және 

кәсіби мамандану деңгейін 

үнемі жаңартып отыру. 

Студент 

математикадан 

базалық білімі 

болуы керек 

Эконометрия бойынша 

дағдылар "Бағалы 

қағаздар нарығы", 

"Қаржылық қызметті 

талдау", Қаржы 

нарықтары мен 

делдалдары", "Баға 

қалыптастыру", "Салық 

және салық салу" 

пәндерін оқуға 

мүмкіндік береді. 

10 Маркетинг 3 Пәннің мақсаты студенттердің 

маркетингтік теориялық және 

тәжірибелік   негізгі 

құрылымдарының маңызын терең 

түсінуде, маркетингтік 

ақпараттардың жоспары және 

бақылау жұмысының жүзеге 

асырылуы,маркетинг комплексінің 

құрылым жүйесі   (тауар 

стратегиясы, бӛлініс саясаты,  

қозғалыс және бағақалыптастыру) 

және сатылымдарды басқару, 

сонымен қатар түрлі алынған 

білімдердің қабылданған іскер 

қабілеттерінің ұйымдастырылуы.     

Пән ретінде маркетингті зерттеу теорияны 

әзірлеу және зерттеу жүргізу қазір кӛптеген 

кӛрнекті 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 ӛзіне алады. Маркетинг 

сондай-ақ тауардың ӛмір циклінде және 

бәсекелес ортада оны қолдау жағдайында 

түсінуге мүмкіндік береді. Бай құрал-

саймандарға ие, қазір ғылыми негіздеумен 

қолдау кӛрсетілетін, маркетинг қазір нарықта 

кәсіпорынның тағдыры оны түсіну мен 

пайдалануға байланысты ӛзекті және маңызды 

ғылыми-практикалық пән. 

Маркетинг теориясының 

әлемдік ғылым және 

мәдениет дәстүрінде және 

тәжірибесінің қазіргі және 

болашақ жағдайының пайда 

болу түсінігінен хабардар 

болу. 

 

Бұл курсты оқу үшін 

студенттер 

Экономикалық 

теория, 

Микроэкономика, 

Макроэкономика, 

Менеджмент 

пәндерін меңгеруі 

тиіс. 

Пән қаржы нарықтары 

және делдалдар, 

Корпоративтік қаржы, 

Банктік маркетинг 

пәндерін оқыту үшін 

негіз болып табылады. 

 Қолданбалы 

маркетинг 

3 Берілген курс заманауи теория 

негізгі түсініктерін және маркетинг 

тәжірибесінің маркетингт ік 

концепцияда болжайды. 

Семинардың нәтижесінде 

тыңдаушылар ақпараттық-

талдамалы бӛлімнің менеджер 

сапасында тәжірибелік 

дағдыларды, сонымен қатар   бренд 

Бұл курс маркетингтің қазіргі заманғы 

теориясы мен тәжірибесінің негізгі 

ұғымдарын зерделеуді, негізгі маркетингтік 

тұжырымдамаларды талдауда практикалық 

тәжірибе алуды болжайды. 

Осы пәнді оқу нәтижесінде 

студенттер: 

білу: қолданбалы 

маркетингтің теориялық 

негіздерін; қолданбалы 

маркетинг концепцияларын; 

қолданбалы маркетингтің 

ерекшеліктері мен әдістері; 

салалық және ӛңірлік 

Бұл курсты оқу үшін 

студенттер 

Экономикалық 

теория, 

Микроэкономика, 

Макроэкономика, 

Менеджмент 

пәндерін меңгеруі 

тиіс. 

Пән қаржы нарықтары 

және делдалдар, 

Корпоративтік қаржы, 

Банктік маркетинг 

пәндерін оқыту үшін 

негіз болып табылады. 
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маркетинг менеджер сапасында 

мағлұмат алады  ; маркетингтік 

тапсырмалардың құрылымдары, 

тжеке амалдардың жоспарлары 

және ӛзіндік жұмыстың 

презентация жұмыстарының 

нәтижелері, сонымен бірге 

құжаттардың негізгі формалары 

түрінен түсінік алу, маркетинг 

қызметінің құрылымын ретеу  

маркетингті ұйымдастыру 

принциптері; 

істей алу керек: тауарларға 

сұранысты қалыптастыру 

және тұтынушыларға әсер 

ету үшін базалық 

маркетингтік 

стратегияларды қолдану.; 

дағды болу: нарықтағы 

табысты қызмет үшін 

оңтайлы мақсаттарды 

анықтау; 

салалық және ӛңірлік 

нарықтарда ӛткізу және 

сауда қызметін 

ұйымдастыру. 

 Маркетингтік 

зерттеудің 

негіздері 

3 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 тӛмендету мақсатындағы 

ақпараттардың талдауы мен  

жиыны. Нарық конъюктурасының 

үнемі ӛзгерісте отыратын 

бәсекегеқабілеттілік қасиеті 

маркетингтік зерртеудің кӛңіліне 

ұшырайды. Бұл зерттеулердің 

нәтижесі алдағы уақытта сатылым 

жүйесінің негізгі құрылымы 

ретінде, бұдан шыға бере 

жоспарланып отырған ӛнім жүзеге 

асырылуының негізгі дәрежес 

ретінде қарастырылмақ.  

Маркетингтік зерттеу кәсіпорынға 

келесі тапсырмаларды шешуде 

кӛмектеседі: тауар ӛнімінің немесе 

масса мүмкіндігінің қызметін 

анықтау; 

Нарықта тауардың иерархиясын 

немесе олардың жеңісін 

Пәнді оқу кезінде студенттер маркетингтік 

зерттеу теориясы мен тәжірибесінің негізгі 

мәселелерімен танысады; нарықтық жағдайды 

талдау және болжау әдіснамасын, нарықтық 

жағдайларды ӛзгертуге нарық реакциясын 

зерттеу әдістерін меңгереді, сатып алу 

тәртібін бәсекелестік талдау және зерттеу 

мәселелерін қарастырады. 

Осы пәнді оқу нәтижесінде 

студенттер: 

білуі тиіс: нарықты 

зерттеудің принциптері мен 

мақсаттарын; маркетингтік 

зерттеулер жүзеге 

асырылатын негізгі тәсілдер 

мен әдістерді; нарықты 

стратегиялық және 

конъюнктуралық талдаудың 

негізгі тәсілдерін; 

нарықтағы бәсекелестер 

мен сатып алушылардың 

мінез-құлқының 

ерекшеліктерін; 

білу керек: маркетинг 

саласындағы негізгі 

үрдістерді зерттеу және 

болжамдарды құрастыру 

үшін статистикалық 

деректерді қолдану; тауар 

нарығының потенциалын, 

ӛндірістік және тұтыну, 

нарық сыйымдылығын 

бағалау; бәсекелестік 

жағдайды болжау; 

маркетингтік Зерттеудің 

жоспары мен 

бағдарламасын құру; 

Бұл курсты оқу үшін 

студенттер 

Экономикалық 

теория, 

Микроэкономика, 

Макроэкономика, 

Менеджмент 

пәндерін меңгеруі 

тиіс. 

Пән қаржы нарықтары 

және делдалдар, 

Корпоративтік қаржы, 

Банктік маркетинг 

пәндерін оқыту үшін 

негіз болып табылады. 
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қамтамасыз ететін  сипаттамасын 

бекіту, типология талдауын 

жүүүргізу және потенциалды 

клиентура мотивациясын ӛткізу; 

тауар сатылымы және оңтайлы 

қызмет бағасын анықтау.  

маркетинг саласында 

кешенді және негізделген 

шешімдер қабылдау; 

дағды: әртүрлі әдістермен 

маркетингтік ақпаратты 

жинау әдістерін, тәсілдерін 

меңгеру; сауалнамалар 

құрастыру; маркетингтік 

зерттеулер деректерін 

тиімді бағалау және талдау; 

осы кәсіпорынның 

мақсаттарына сәйкес 

кәсіпорындағы 

маркетингтік қызмет 

бӛлімін тиімді 

ұйымдастыру; нарық 

конъюнктурасын зерттеу 

әдістері; тұтынушылардың 

мінез-құлқын және оған 

әсер ету тәсілдерін зерттеу 

әдістері. 

11 ХҚЕС сәйкес 

қаржылық  есеп 

 

5 Курс мақсаты: студенттерді 

бухгалтерлік есептің Халықаралық 

қаржылық есеп стандарттарына 

сәйкес жүргізу негіздерімен, оның 

пәні мен әдістерімен, оны 

ұйымдастырудың негіздерімен 

және кәсіпорында бухгалтерлік 

есепті халықаралық стандарттарға 

сай жүргізу әдістемесімен 

таныстыру болып табылады. 

 

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. 

Оқу барысында келесі міндеттер қойылады: 

а) қаржылық есептің формаларына бағдар 

беру; 

ә)ақпаратты аналитикалық ӛңдеудің негізгі 

тәсілдері мен әдістерін үйрету; 

б) алынған есептердің негізінде 

кӛрсеткіштердің ӛзгерісіндегі тенденцияларды 

айқындау; 

в) талдауды жүргізу, оның нәтижелерін 

жалпылау, қорытынды мен басқару 

- ақпаратты аналитикалық 

ӛңдеудің негізгі тәсілдері 

мен әдістерін үйрету; 

- алынған есептердің 

негізінде кӛрсеткіштердің 

ӛзгерісіндегі 

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; 

оқылатын пәнді 

игеру үшін студент 

алдын-ала келесі 

пәндерді зерделеу 

керек - 

Экономикалыќ 

теория. 

Микроэкономика. 

Макроэкономика. 

Кәсіпорындар 

экономикасы. 

Статистиканың 

жалпы теориясы. 

Бухгалтерлік есеп. 

Қаржылық 

менеджмент. 

 

«Қаржылық 

талдау»сияқты пәндерді 

оқу үшін қажет.  Қаржы, 

бухгалтерлік есеп ақша 

несие банктер, 

экономикалық талдау 

негіздері, аудит 

негіздері 
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шешімдерінің әзірлемелеріне қосымша жасау. 

г)экономикалық мәселелерді экономикалық 

талдау әдістерін қолдана отырып шешу; 

- табыстар мен шығыстар 

есебін, сол сияқты 

қаржылық нәтижесін 

анықтауды игеру. 

 Басқару есебі 5 Әрбір шаруашылық субъект толық 

кӛлемде шаруашылық саласын 

жүргізудің тиімділігінің әдістерін 

немесе табыс кӛзін табуды 

бейнелейтін ӛзінің есеп саясатын 

анықтайды. 

 

Басқару есебіндегі 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. 

 

«Экономикалық теория», 

«макроэкономика», «қаржы», 

«ақша, несие, банктер» 

сияқты пәндермен тығыз 

байланысты. Бухгалтерлік 

есеп пәнін меңгеру білім, 

дағды және іскерлік бойынша 

жоғары білім алу 

мекемелерінің, жалпы 

мемлекеттік стандарттарына 

сай. Бұл пәнді оқу кезінде 

студенттің келесіні білуі тиіс:  

бухгалтерлік есептің мәнін, 

принциптерін, пәні мен 

әдістерін оқып білу;  

- қаржылық есептің 

формаларына бағдар беру; 

 

оқылатын пәнді 

игеру үшін студент 

алдын-ала келесі 

пәндерді зерделеу 

керек - 

Экономикалыќ 

теория. 

Микроэкономика. 

Макроэкономика. 

Кәсіпорындар 

экономикасы. 

Статистиканың 

жалпы теориясы. 

Бухгалтерлік есеп. 

Қаржылық 

менеджмент. 

Берілген пән бойынша 

білімдер «Қаржылық 

аудит», «Компанияның 

қаржылық есеп беруі», 

«Қаржылық 

талдау»сияқты пәндерді 

оқу үшін қажет.  Қаржы, 

ақша несие банктер, 

экономикалық талдау 

негіздері, аудит 

негіздері сонымен қатар 

салық және салық салу 

пәнінің бӛлімдерін 

оқығанда 

қолданылады.Кәсіпорын

ның қаржылық есеп 

беруі. Қаржылық 

мекемелердегі аудит. 

 Ӛндірістік 

кәсіпорындардағ

ы бухгалтерлік 

есеп 

5 Курс мақсаты: студенттерді 

бухгалтерлік есептің теориялық 

негіздерімен, оның пәні мен 

әдістерімен, оны ұйымдастырудың 

негіздерімен және кәсіпорында 

бухгалтерлік есепті жүргізу 

әдістемесімен таныстыру болып 

табылады. 

 

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. 

Оқу барысында келесі міндеттер қойылады: 

а) қаржылық есептің формаларына бағдар 

беру; 

ә)ақпаратты аналитикалық ӛңдеудің негізгі 

тәсілдері мен әдістерін үйрету; 

б) алынған есептердің негізінде 

кӛрсеткіштердің ӛзгерісіндегі тенденцияларды 

айқындау; 

в) талдауды жүргізу, оның нәтижелерін 

-ақпаратты аналитикалық 

ӛңдеудің негізгі тәсілдері мен 

әдістерін үйрету; 

-алынған есептердің негізінде 

кӛрсеткіштердің ӛзгерісіндегі 

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 

оқылатын пәнді 

игеру үшін студент 

алдын-ала келесі 

пәндерді зерделеу 

керек - 

Экономикалыќ 

теория. 

Микроэкономика. 

Макроэкономика. 

Кәсіпорындар 

экономикасы. 

Статистиканың 

жалпы теориясы. 

Бухгалтерлік есеп. 

Қаржылық 

менеджмент. 

 

«Қаржылық 

талдау»сияқты пәндерді 

оқу үшін қажет.  Қаржы, 

ақша несие банктер, 

экономикалық талдау 

негіздері, аудит 

негіздері 
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жалпылау, қорытынды мен басқару 

шешімдерінің әзірлемелеріне қосымша жасау. 

г)экономикалық мәселелерді экономикалық 

талдау әдістерін қолдана отырып шешу; 

есебін, сол сияқты қаржылық 

нәтижесін анықтауды игеру. 

 

12 Бизнес 

жоспарлау 

 

5 Пәнді оқу мақсаттары: 

-Бизнес-жоспардың, 

инвестициялық қызметтің, бизнес-

жобалаудың мәні және оны 

қаржылық негіздеу принциптері 

туралы тұтас түсінік 

қалыптастыру. 

- Инвестициялық қызметті 

басқарудың заманауи әдістері 

жүйесін қарастыру. 

- Студенттердің нарықтық 

экономикаға барабар жаңа 

инвестициялық идеологияны 

меңгеруіне ықпал ету. 

- Бизнес-жоспарларды құру 

саласында басқарушылық 

шешімдер қабылдау логикасын 

қалыптастыру, олардың жоғары 

динамикасы мен ӛзгермелілігін 

қамтамасыз ету. 

- Отандық тәжірибеде 

қолданылатын заманауи 

инвестициялық құралдармен 

таныстыру. 

Курс студенттердің инвестициялық жобалар 

мен шешімдерді ұйымдастыру, 

қаржыландыру, басқару, талдау және бағалау 

саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды меңгеруін кӛздейді; курста 

бизнес-жоспарлаудың макроэкономикалық 

алғышарттары, мемлекеттік ұйымдардың 

бизнес-жоспарлардың нысаны мен мазмұнына 

қойылатын талаптары, отандық практикада 

қолданылатын қазіргі заманғы инвестициялық 

құралдар зерделенеді, Қазақстанның 

инвестициялық әлеуетінің жай-күйі 

зерттеледі. Осы курстың шеңберінде бизнес-

жоспарда белгіленетін және іске асыру 

процесінде ӛзгерген мән-жайларға сәйкес 

түзетілуі мүмкін қандай да бір кӛзделген және 

әзірленген іс-қимыл бағдарламалары арқылы 

мақсаттар мен оларға қол жеткізу жолдарын 

айқындау зерделенеді 

Осы пәнді оқу нәтижесінде 

студенттер дағдыларды 

игеруі керек: 

- инвестициялық 

шешімдерді негіздеуде 

ұғымдық аппаратты 

қолдану; 

- Инвестицияларды басқару; 

- Кәсіпорынның 

инвестициялық 

стратегиясын 

қалыптастыру; 

- оның нақты және қаржы 

ресурстарын басқару; 

- инвестициялық 

ресурстарды қалыптастыру; 

- инвестициялық 

үдерістердің бизнес-

жоспарларын әзірлеу; 

- инвестициялау кезінде 

кірістілік және тәуекел 

дәрежесін айқындау; 

- Инвестициялық саясат 

нәтижелерін болжау. 

Түсінік: 

- инвестициялық процеске 

байланысты негізгі ұғымдар 

туралы, 

бизнес-жоспарлау негіздері 

туралы; 

- ҚР және әлемдегі 

Инвестициялық саясат 

туралы, 

- инвестиция тарту 

тәсілдері. 

Істей алу керек: макро - 

және микро деңгейлердегі 

экономикалық процестер 

мен құбылыстарды талдау, 

экономикалық стратегия 

бағытын сыни бағалау және 

"Бизнесті 

жоспарлау" пәнін 

оқу үшін "қаржыға 

кіріспе", 

"Бухгалтерлік есеп", 

"ХҚЕС сәйкес 

қаржылық есеп" 

курстары бойынша 

білім қажет» 

Бұл пән бойынша білім 

келесі пәндерді оқу 

үшін қажет: 

"Басқарушылық есеп"," 

Тәуекел менеджменті"," 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің аудиті", 

" Бюджеттік 

ұйымдардағы қаржылық 

бақылау және аудит» 
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ең жақсы нұсқаны таңдау. 

 Тәуекелдерді 

басқару 

5 Бұл курсты зерттеу тәуекелдің 

теориялық аспектілерін, олардың 

нарықтық экономикасы бар 

қоғамдағы кӛріністерінің сипатын, 

оларды бағалау нәтижелеріне, 

шаруашылық жүргізуші 

субъектінің әлеуеті мен жұмыс 

істеу ортасына негізделген 

техникалық және экономикалық 

талдауға негізделген басқару 

ерекшеліктерін ұсынуды қамтиды. 

Басқару шешімдерінің кӛпшілігі бірқатар 

факторларға байланысты тәуекел жағдайында 

қабылданады. Сондықтан тәуекелдерді 

басқару-бұл ықтимал шығындарды азайту 

және тапсырмаларды орындау үшін бірқатар 

басқа балама нұсқаларды қолдану мүмкіндігі 

үшін бизнесті басқарудың жалпы процесінің 

бӛлігі. Бұл кәсіпкерлік қызметтің 

перспективалары туралы жеткілікті сапалы 

ақпаратты уақтылы алған жағдайда ғана 

мүмкін болады. 

Осы пәнді оқу нәтижесінде 

студенттер: 

- тәуекелдерді басқару пәні 

мен әдістері; осы қызметті 

реттейтін нормативтік 

құжаттар; қаржылық 

тәуекелдерді талдау мен 

басқарудың қазіргі заманғы 

теориясы мен тәжірибесінің 

дамуының негізгі үрдістері 

туралы түсінікке ие болу; 

- қазіргі заманғы қаржы 

экономикасындағы 

тәуекелдердің түрлері мен 

кӛздерін; қаржы 

тәуекелдерін бағалау 

әдістемесін; тәуекел-

менеджментінің негіздерін: 

мүмкіндіктер, негізгі 

әдістер мен олардың 

технологияларын; 

портфельдік талдау және 

портфельдік тәуекелдерді 

басқару негіздерін; 

тәуекелдерді лимиттеу және 

қаржыландыру тәсілдерін; 

рейтингтік талдаудың мәні 

мен тетігін және 

инвестициялық шешімдер 

қабылдаудағы рейтингтік 

бағалаудың рӛлін білу; 

- қаржы саласындағы 

тәуекелді жағдайларды 

талдау үшін пәннің 

теориялық білімін қолдана 

білу; 

қаржылық тәуекел 

дәрежесін тӛмендетудің 

ықтимал әдістерін талдау; 

қаржылық тәуекелдерді 

басқарудың нақты әдістерін 

қолданудың тиімділігін 

анықтау және бағалау; 

қаржылық тәуекелдерді 

Тәуекелдерді 

басқару пәнін оқу 

үшін 

"Экономикалық 

теория", 

"Макроэкономика", 

"Микроэкономика", 

"қаржыға 

кіріспе"курстары 

бойынша білім 

қажет. 

бұл пән бойынша білім 

келесі пәндерді оқу 

үшін қажет: 

"Қаржылық қызметті 

талдау"," сақтандыру "" 

қаржылық 

менеджмент"," Тәуекел-

менеджмент"," бағалы 

қағаздар 

нарығы","Инвестицияла

рды қаржыландыру 

және Кредиттеу". 

Мемлекеттік бюджет 
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басқаруда әртүрлі тәсілдер 

мен әдістердің оңтайлы 

комбинациясын талдау; 

қаржылық тәуекелдерді 

басқару саласында 

экономикалық шешімдер 

қабылдау процесінде 

қаржылық есептерді 

қолдану 

 Тәуекелді 

бағалау 

5 Бұл курсты зерттеу тәуекелдің 

теориялық аспектілерін, олардың 

нарықтық экономикасы бар 

қоғамдағы кӛрінісі сипатын, 

оларды бағалау нәтижелеріне, 

компанияның әлеуеті мен жұмыс 

ортасына негізделген техникалық 

және экономикалық талдауға 

негізделген басқару ерекшеліктерін 

ұсынуды қамтиды. 

 Тәуекел-бұл кәсіпкерліктің негізі. 

Кәсіпкердің ӛз ісін қандай да бір ықтимал 

шығындарға немесе шығындарға, яғни 

тәуекелге ұшыратпайынша кәсіпкерлік мүмкін 

емес. Мұндай жағдайларда түсініксіздік пайда 

болады және нәтижесінде күтілетін түпкілікті 

нәтижеге қол жеткізудегі белгісіздік пайда 

болады. Қосымша шығындар мен 

шығындардың пайда болу мүмкіндігі артып 

келеді. Тәуекелдерді бағалау-бұл бизнесті 

басқарудың жалпы процесі үшін субъектінің 

қабылдаған шараларының тиімділігін 

экономикалық есептеу. 

Осы пәнді оқу нәтижесінде 

студенттер: 

- кәсіпорындардың 

қаржылық тәуекелінің 

негізгі терминдері мен 

түсініктері; қаржылық 

тәуекелдерді бағалау мәні 

мен әдістері; осы қызметті 

реттейтін нормативтік 

құжаттар; қаржылық 

тәуекелдерді бағалаудың 

даму тарихы; негізгі 

қағидаттар мен 

постулаттар; қаржылық 

тәуекелдердің түрлері 

туралы түсінікке ие болу; 

- қаржы тәуекелдерін 

бағалау жүйесін; қаржы 

нарықтарындағы 

тәуекелдерді сандық 

бағалау әдістерін; 

инвестициялық жобаны 

жүргізу кезінде туындайтын 

кәсіпкерлік тәуекелдерді 

сандық бағалау әдістерін 

(сезімталдықты талдау, 

сценарийлерді талдау); 

тәуекелдерді бағалаудың 

сапалық әдістемелерін; 

тәуекел жағдайында 

жобаны басқаруды, 

тәуекелдерді тӛмендету 

әдістерін білу; 

- субъектінің қаржылық 

жағдайына баға бере білу; 

қаржылық тәуекелдердің 

Тәуекелдерді 

бағалау пәнін оқу 

үшін 

"Экономикалық 

теория", 

"Макроэкономика", 

"Микроэкономика", 

"қаржыға 

кіріспе"курстары 

бойынша білім 

қажет. 

бұл пән бойынша білім 

келесі пәндерді оқу 

үшін қажет: 

"Қаржылық қызметті 

талдау"," сақтандыру "" 

қаржылық 

менеджмент"," Тәуекел-

менеджмент"," бағалы 

қағаздар 

нарығы","Инвестицияла

рды қаржыландыру 

және Кредиттеу". 
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есебін жүргізу; қаржылық 

тәуекелдерге баға беру; 

қаржылық тәуекелдерді 

статистикалық бағалау 

бойынша нақты міндеттерді 

шешу. 

13 Банк ісі  

 

6 «Банк ісі»  оқу пәнін оқытудың 

негізгі мақсаты – банктердің 

экономикалық мәнің ашып, 

ғылыми және тәжирибелік негізін 

студенттерге үйрету. Осы алынған 

білім бойынша олар банк 

ресурстарын ұтымды 

шоғырландырудың және оны  

тиімді жұмсаудың жаңа 

бағыттарын қарастыруға 

талпынады.  

«Банк ісі» пәнің оқытудың 

мынадай міндеттері бар: 

- банктердің экономикалық мәнін 

ашу; 

- коммерциялық банктер және 

олардың бүгінгі таңдағы 

экономикалық жағдайын анықтау; 

- Коммерциялық банктердің 

қызметтерін реттеу үшін 

қолданылатын экономикалық 

(пруденциялық) нормативтермен 

таңысу; 

- банктік ресурстарды басқару 

жолдарының тиімділігін 

қарастыру; 

- банк активтерін басқару мәні мен 

маңызын, салаларын оқып үйрену; 

- банк қызметтерін тиімді 

ұйымдастыру және басқару 

жолдарын табу. 

«Банк ісі» курсы ақша, несие және банктер 

туралы теориялық білім қалыптастырушы 

базалық пән болып табылады. 

Бұл пән – банк тұрпаттарын, ҚР-ның 

банк құру тәртібін, банк пассивтері мен 

активтерін, меншікті капиталын, несиелеу 

механизмін және оның негізгі элементтерін, 

клиент несие қабілеттілігінің түсінігін, қарыз 

алушы несие қабілеттілігін талдау әдістерін, 

рейтингтік және статистикалық модельдерін, 

банктің тӛлеу қабілеттілігі және «банктің 

ӛтімділігі» туралы экономикалық түсінігін, 

банк ӛтімділігін жүргізу теориясын, тӛлеу 

қабілеттілігімен ӛтімділік және олардың 

есептеу методикасын қарастырады. 

Курстың оқыту нәтижесінде 

студент келесілерді  білу 

қажет: 

- Қазақстан 

Республикасының Ұлттық 

банкінің негізгі нормативтік 

құжаттары мен екінші 

деңгейлі банктердің қызмет 

ету бастамасының  

құжаттамаларын; 

- банк операциаларының 

түрлерін білу; 

- банк жұмысының негізгі 

принциптерін білу; 

- банк ісін ұйымдастыру. 

Студент мынаны істеу білу 

керек 

- ағымдағы банк қызметінің 

әр түрлі салалар бойынша 

талдау; 

- ұзақ және қысқа мерзімде 

орындалатын жоспарларды 

нақтылап, дәлелдеу; 

- банк қызметінің 

тиімділігін анықтайтын 

экономикалық 

кӛрсеткіштерінің есептеуі 

керек. 

Студент курс аяқталғанда 

келесідей тәжірибелік 

құзырларды иемденуі 

керек: 

 банктің қаржылық 

жағдайын талдай білуі; 

 банк қызметінің 

нітижесін талдау 

әдістемесін; 

 тартылған қаражаттарды 

орналастыру қабілітін; 

Пәнді оқу үшін 

Экономикалық 

теория, қаржыға 

кіріспе, 

Макроэкономика, 

Ақша. Несие. 

Банктер курсы 

бойынша білім 

қажет. 

осы пән бойынша білім 

келесі пәндерді оқу 

үшін қажет: тӛлем 

жүйесі, инвестицияны 

қаржыландыру және 

несиелендіру, 

Қаржылық менеджмент. 
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 несие алушының несие 

қабілеттілігін анықтай алуы 

қажет. 

 Банктік 

тәуекелдер 

6 Курстың негізгі мақсаты 

тәуекелдің түсінігіне, мәніне, 

жіктелуіне, тәуекел жағдайларында 

таңдауды талдауға, тәуекел 

талдауына, тәуекелді бағалау мен 

басқару әдістеріне қатысты 

сұрақтарды зерттеу болып 

табылады. 

Осы мақсатты жету үшін келесі 

міндеттері орындалу керек: 

- тәуекел теориясымен байланысты 

сұрақтар бойынша терең дәріс 

білімін туындату; 

-банктердің қызметіндегі 

тәукелдердің формаларымен 

түрлерін зерделеу; 

- тәуекелдердің бағалау әдістерін 

зерделеу; 

-қазіргі жағдайда тәуекел 

менеджментінің болу мен даму 

туралы актуалдық сұрақтарды 

зерделеу. 

«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. 

Пәнді зерттеу нәтижесінде 

студен келесілерді игеруі 

қажет: банк операцияларын 

жүзеге асыру кезіндегі 

тәуекел түрлерін білу; - 

банк жұмысының негізгі 

ұстанымдарын білу; - банк 

жүйесіндегі барлық 

деңгейлердің 

байланыстарын білу; - 

банктің ӛтімділігіне 

байланысты туындайтын 

тәуекелдеді сараптай білуі 

қажет. 

 

Пәнді оқу үшін 

Экономикалық 

теория, қаржыға 

кіріспе, 

Макроэкономика, 

Ақша. Несие. 

Банктер курсы 

бойынша білім 

қажет. 

осы пән бойынша білім 

келесі пәндерді оқу 

үшін қажет: тӛлем 

жүйесі, инвестицияны 

қаржыландыру және 

несиелендіру, 

Қаржылық менеджмент. 

 Банктік 

маркетинг 

6 Банк маркетингісі – бұл 

клиентураның нақты 

қажеттіліктерін ескере отырып, 

банк ӛнімдерінің ең тиімді әрі 

пайдалы нарықтарын іздестіруге 

және пайдалануға  

бағытталған қызмет түрі. 

Пәннің мақсаты банктік 

маркетингтің түсінігіне, мәніне, 

жіктелуіне, банктік ӛнімдерге 

деген сұранысты тудыру әрі 

ынталандыру әдістерін зерттеу 

болып табылады. 

Әлеуметтік фактордың рӛлі артқан 

бүгінгі жағдайда маркетинг банк 

жұмыскерінің жаңашыл ойын және 

мақсатты бағыты бар әлеуметтік 

саясатты нақты техникалық 

әдістермен ұштастыратын құрал 

ретінде түсіндірілетін болады. 

«Банктік маркетинг» пәнінің зерттеуі 

нәтижесінде келесілер қарастырылады: 

-Банктік маркетингтің теориялық негізін; 

-банктік ӛнімдерді талдаудың тәжірибелік 

құралдарын; 

-банктік маркетингтегі тәуекелмен 

байланысты жобаларды дайындау және оның 

қабылдау дәрежесін бағалау керек; 

-банктің кез-келген ӛнімдерін нарыққа ұсыну 

дәрежесін бағалау. 

-маркетингтік зерттеулерді  жүргізу 

әдістемесін; 

-бірқатар банктік ӛнімдердің ерекшеліктерін; 

- банктің коммуникативті саясатын құраушы 

бӛліктерін. 

Зерттеуден анықталатың 

нәтижелер: 

Пәнді зерттеу нәтижесінде 

студен келесілерді істей 

білуі қажет:  

- банктік нарықты 

дамытатын негізгі 

бағыттарға маркетингтік 

зерттеулер жүргізе білуі; 

- нарықтың жағымды 

жақтары мен 

конъюктурасын бағалай 

білуі; 

- банктік қызметтер 

нарығын сегменттей білуі 

қажет. 

Студент келесілерді 

меңгеруі қажет: 

-мақсатты сегменттерді 

таңдай білуі құзырын; 

Пәнді оқу үшін 

Экономикалық 

теория, қаржыға 

кіріспе, 

Макроэкономика, 

Ақша. Несие. 

Банктер курсы 

бойынша білім 

қажет. 

осы пән бойынша білім 

келесі пәндерді оқу 

үшін қажет: тӛлем 

жүйесі, инвестицияны 

қаржыландыру және 

несиелендіру, 

Қаржылық менеджмент. 
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Жаңа тәсілдеменің негізінде 

«Барлығы клиент үшін» дейтін 

принцип жатыр. Банк клиенттің 

айтылған пайданы алуына 

жауапты. Басымдықтардың ішінде: 

ең алдымен – клиент пайдасы, 

содан кейін – банк мүддесі. 

Клиентке бағдарлану – жетістікке 

жеткізетін басты фактор. 

- банктің жарнамалық 

бюджетін жоспарлау 

әдістерін; 

- банктік жарнамаларды 

тиімді бағалау әдістерін. 

14 Салық және 

салық салу    

6 - салықтар мен салық салу 

жүйесiнiц қызмет етуiнiң 

теориялық аспектiлерiн оқып 

үйрену, яғни салықтардың 

экономикалық мазмұнын 

қарастырумен бiрге салықтардың 

функциялары мен принциптерiн, 

Қазақстан Республикасында 

салықтар мен салық жүйесiнiң 

құрылуы мен тарихи дамуының 

кезеңдерiн, елiмiздегi салық 

реформаларының негiзгi 

концепциялық бағыт-бағдарын 

ашып қарастырып оқыту. 

Курстың пәні Қазақстан Республикасының 

салықтың пайда болу тарихынан бастап, 

қызметі мен салық саясатының экономикалық 

мағынасы мен қажеттілігін; нарықтық 

қатынастар жағдайындағы салық салу, салық 

жүйесінің механизімін; салық салу 

принциптері мен салық қызметін; Қазақстан 

Республикасының Салық заңдарын; салық 

қызметі органдарының жұмысын 

ұйымдастыруды; салық және бюджетке 

тӛленетін басқа да міндетті тӛлем түрлерін, 

оларды есептеу тәртібі және тӛлеу мерзімін 

оқытуды қарастырады. 

Осы пәнді оқу нәтижесінде 

салық салудың практикалық 

есептiлiктерiн терең 

қарастырумен қатар, нақты 

салық түрлерiнiң 

практикалық есептелуін 

жетiк меңгеру, салық 

заңдарын жан-жақты оқып 

үйренумен бiрге салықтық 

тетiктердiң асер етуiн оқып-

бiледі. 

Қазақстан 

Республикасының салық 

заңнамасына терең «бой 

алдырады». 

Студент 

экономикалық 

теорияның 

негіздерін, атап 

айтқанда, қаржы 

жүйесінің жұмыс 

істеуіне қатысты 

бӛлімдерін, 

"Қаржы", 

"Кәсіпкерлік қызмет 

негіздері" курстарын 

білуі тиіс. 

Осы пән бойынша білім 

келесі пәндерді оқу 

үшін қажет: "Салықтық 

есеп","Салықтық 

әкімшілік", 

"Мемлекеттік бюджет». 

«Салық және салық 

салу» пәнін толық 

меңгерген студент 

мамандық бойынша 

салық органдарында 

практикадан оңай ӛтеді, 

курстық және 

дипломдық 

жұмыстарын салық 

саласына байланысты 

тақырыптармен 

ұштастыра алады, салық 

жүйесі мен салық 

саясатына қатысты 

барлық сұрақтардың 

шешімін оңай таба 

алады және ең 

маңыздысы - салық 

органдарына жұмысқа 

орналасуына 

мүмкіндіктері жоғары 

болады. 

 Шағын және 

орта бизнеске 

салық салу 

6 Шағын және орта бизнеске салық 

салудың мәселелерін қарастырып, 

осы секторды дамыту салықтық 

қолдау және реттеу жолдарын 

зерттеу болып табылады. 

«Шағын және орта бизнеске салық салу» оқу 

пәнiнің мәні - бұл ҚР-дағы шағын және орта 

бизнес секторының субъектілері мен олардың 

қызметтерінің жағдайын (яғни кәсіпкерліктің 

объектісін) зерттеу, сондай-ақ осы сектор 

субъектілеріне салық салу механизмін 

қарастыру. 

Бітіру жұмысының   

міндеттері: шағын және 

орта бизнестің 

экономикалық жүйені 

дамытудағы ролін 

қарастыру; 

Шағын және орта бизнес 

субъектілеріне салық салу 

Студент 

экономикалық 

теорияның 

негіздерін, атап 

айтқанда, қаржы 

жүйесінің жұмыс 

істеуіне қатысты 

бӛлімдерді, "қаржы", 

Осы пән бойынша білім 

келесі пәндерді оқу 

үшін қажет: "Салықтық 

есеп"," Салықтық 

әкімшілік", " 

мемлекеттік бюджет» 
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механизмін білу. "кәсіпкерлік қызмет 

негіздері" 

курстарында 

қойылған теориялық 

ережелерді білуі 

тиіс.» 

 Жеке 

тұлағалардың 

салық салуы 

6 «Жеке тұлағалардың салық салуы» 

пәнінің мақсаты – Қазақстан 

Республикасында жеке 

тұлғалармен тӛленетін салық 

түрлерін қарастыру, оларды тӛлеу 

механизмдерін оқыту 

«Жеке тұлағалардың салық салуы» пәні жеке 

тұлғалар тӛлейтін жеке табыс салығын, мүлік 

салығын, кӛлік құралдары салығын, жер 

салығын және жеке тұлғалар тӛлеуге тиісті 

басқа да міндетті тӛлемдерді оқытуды 

кӛздейді.  

«Жеке тұлағалардың салық 

салуы» пәнін оқу 

нәтижесінде студенттер 

жеке тұлғалармен тӛленетін 

салықтарды және басқа да 

міндетті тӛлемдерді  

есептеу және тӛлеу 

тәртіптерін білулері тиіс.  

Студент 

экономикалық 

теорияның 

негіздерін, атап 

айтқанда, қаржы 

жүйесінің жұмыс 

істеуіне қатысты 

бӛлімдерді, "қаржы", 

"кәсіпкерлік қызмет 

негіздері" 

курстарында 

қойылған теориялық 

ережелерді білуі 

тиіс.» 

Осы пән бойынша білім 

келесі пәндерді оқу 

үшін қажет: "Салықтық 

есеп"," Салықтық 

әкімшілік", " 

мемлекеттік бюджет» 

15 Мемлекеттік 

бюджет 

4 «Мемлекеттік бюджет» курсының 

мақсаты студенттердің мемлекеттің 

қаржы ресурстарын ұйымдастыру 

саласындағы теориялық және 

тәжірибелік білім кешенін игеру, 

қаржы жүйесінің жетекші саласы 

мен негізгі қаржы категориясы 

ретінде мемлекеттік бюджеттің 

рӛлі мен маңызын пайымдау және 

анқтау болып табылады. 

 

«Мемлекеттік бюджет» экономика 

факультетінің «Қаржы» мамандығы бойынша 

оқытылатын пән болып табылады. Онда 

мемлекеттің негізгі қаржы жоспарының, яғни 

мемлекеттік бюджеттің қаржысын 

орналастыру және жоспарлаудың теориясы 

мен тәжірибесі қарастырылады. 

Мемлекеттік бюджет материалдық мазмұны 

бойынша мемлекеттің ақша қаражаттарының 

орталықтандырылған қорын ұйымдастыру 

және қолдану формасы болып табылады. Ал 

әлеуметтік – экономикалық мазмұны 

бойынша мемлекеттік ұлттық табысты қайта 

бӛлу құралы болып табылады. «Мемлекеттік 

бюджет» пәні болып мемлекеттің жалпы 

мемлекеттік мұқтаждықты қанағаттандыру 

мен ӛзінің қызметін атқару үшін мемлекеттің 

орталықтандырылған ақша қорын бӛлу және 

қайта бӛлу және жоспарлау үрдісінде пайда 

болатын қаржы – экономикалық қатынастар 

табылады.  

«Мемлекеттік бюджет» 

пәнін оқыту бюджетаралық 

қатынастар мен бюджеттік 

заңнамаларда, бақылау 

және үкімет органдарының 

бюджеттік құқықтарында 

хабардар болу, қаржы 

органдарының әртүрлі 

деңгей бюджеттерінің 

орындалуы бойынша 

экономикалық бақылау 

жұмыстарының әдістері мен 

тәсілдерін игеру және 

бюджет сыныпталуының 

ісіндегі студенттердің 

тәжірибелік дағдыларын 

ұйымдастыруға 

бағытталған. 

Келесідей құзырларды 

иеленеді: мемлекеттік 

бюджет жүйесін 

ұйымдастыру және басқара 

біледі. 

 

 

"Мемлекеттік 

бюджет" пәнін оқу 

үшін 

"Экономикалық 

теория", "қаржыға 

кіріспе", 

"экономиканы 

мемлекеттік реттеу", 

"Қаржы нарықтары 

мен делдалдары" 

курсы бойынша 

білім қажет. 

Осы пән бойынша білім 

келесі пәндерді оқу 

үшін қажет: "Салық 

және салық салу", 

"Бюджеттік 

ұйымдардағы қаржылық 

бақылау және 

аудит"."Инвестициялард

ы қаржыландыру және 

несиелеу» 
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 Бюджеттендіруді

ң мемлекеттік 

саясаты 

4 «Бюджеттендірудің мемлекеттік 

саясаты» курсының мақсаты 

студенттердің мемлекеттің қаржы 

ресурстарын ұйымдастыру 

саласындағы теориялық және 

тәжірибелік білім кешенін игеру, 

қаржы жүйесінің жетекші саласы 

мен негізгі қаржы категориясы 

ретінде мемлекеттік бюджеттің 

рӛлі мен маңызын пайымдау және 

анқтау болып табылады. 

 

Бюджеттендірудің мемлекеттік саясаты 

мазмұны бойынша мемлекеттің ақша 

қаражаттарының орталықтандырылған қорын 

ұйымдастыру және қолдану формасы болып 

табылады. Ал әлеуметтік – экономикалық 

мазмұны бойынша мемлекеттік ұлттық 

табысты қайта бӛлу құралы болып табылады. 

«Бюджеттендірудің мемлекеттік саясаты» пәні 

болып мемлекеттің жалпы мемлекеттік 

мұқтаждықты қанағаттандыру мен ӛзінің 

қызметін атқару үшін мемлекеттің 

орталықтандырылған ақша қорын бӛлу және 

қайта бӛлу және жоспарлау үрдісінде пайда 

болатын қаржы – экономикалық қатынастар 

табылады.  

-бюджеттің орындалуын 

және құрастырылуын 

талдау; 

 -салықтық түсімдерді 

түрлері бойынша және 

бюджет деңгейлері 

бойынша есептеп,  болжай 

білуі; 

-бюджет жобасын қарау 

және бекіту 

процедураларын; 

-бюджетті айқындау және 

атқару процесін; 

-бюджеттік жіктелулерді 

жүзеге асыра білуі қажет.  

Келесідей құзырларды 

иеленеді: Бюджеттендірудің 

мемлекеттік саясатын 

ұйымдастыру және басқара 

біледі. 

 

"Мемлекеттік 

бюджет" пәнін оқу 

үшін 

"Экономикалық 

теория", "қаржыға 

кіріспе", 

"экономиканы 

мемлекеттік реттеу", 

"Қаржы нарықтары 

мен делдалдары" 

курсы бойынша 

білім қажет. 

Осы пән бойынша білім 

келесі пәндерді оқу 

үшін қажет: "Салық 

және салық салу", 

"Бюджеттік 

ұйымдардағы қаржылық 

бақылау және 

аудит"."Инвестициялард

ы қаржыландыру және 

несиелеу» 

 

 Бюджеттік есеп 

және есеп беру 

4 «Бюджеттік есеп және есеп беру» 

курсының мақсаты студенттердің 

мемлекеттің қаржы ресурстарын 

ұйымдастыру саласындағы 

теориялық және тәжірибелік білім 

кешенін игеру, қаржы жүйесінің 

жетекші саласы мен негізгі қаржы 

категориясы ретінде мемлекеттік 

бюджеттің рӛлі мен маңызын 

пайымдау және анқтау болып 

табылады. 

 

«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 

бӛлу құралы болып табылады. «Бюджеттік 

есеп және есеп беру» пәні болып мемлекеттің 

жалпы мемлекеттік мұқтаждықты 

қанағаттандыру мен ӛзінің қызметін атқару 

үшін мемлекеттің орталықтандырылған ақша 

қорын бӛлу және қайта бӛлу және жоспарлау 

үрдісінде пайда болатын қаржы – 

экономикалық қатынастар табылады.  

-бюджеттің орындалуын 

және құрастырылуын 

талдау; 

 -салықтық түсімдерді 

түрлері бойынша және 

бюджет деңгейлері 

бойынша есептеп,  болжай 

білуі; 

-бюджет жобасын қарау 

және бекіту 

процедураларын; 

-бюджетті айқындау және 

атқару процесін; 

-бюджеттік жіктелулерді 

жүзеге асыра білуі қажет.  

Келесідей құзырларды 

иеленеді: Бюджеттендірудің 

мемлекеттік саясатын 

ұйымдастыру және басқара 

біледі. 

 

"Мемлекеттік 

бюджет" пәнін оқу 

үшін 

"Экономикалық 

теория", "қаржыға 

кіріспе", 

"экономиканы 

мемлекеттік реттеу", 

"Қаржы нарықтары 

мен делдалдары" 

курсы бойынша 

білім қажет. 

Осы пән бойынша білім 

келесі пәндерді оқу 

үшін қажет: "Салық 

және салық салу", 

"Бюджеттік 

ұйымдардағы қаржылық 

бақылау және 

аудит"."Инвестициялард

ы қаржыландыру және 

несиелеу» 

 

16 Бағалы қағаздар 

нарығы 

5 Бұл курс бағдарламасының 

мақсаты қазіргі бағалы қағаздар 

Бағалы қағаздар нарығы пәнінің курсы 

экономикалық арнайы оқу мекемелерінің 

Бағалы қағаздар нарығында 

жүзеге асырылатын негізгі 

Бұл курсты оқу үшін 

студенттер 

Пән инвестицияларды 

қаржыландыру және 
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нарығында операцияларды 

басқарудың тиімділігі әдістерін 

терең меңгеру және студенттердің 

қаржы саласы бойынша білімдерін 

арттыру болып саналады. Бұл 

талап дәрістік материалдармен, 

ұсынылған негізгі және қосымша 

әдебиеттермен әрдайым жұмыс 

істеу керектігін анықтайды. 

барлық жоғары және орташа бӛлімдерінің 

студенттері мен оқушыларын дайындау үшін 

қажет. Пәннен алынған білім қаржы 

мамандығы бойынша базалық және 

мамандығымен тығыз байланысты пәндерді 

оқығанда қажет болады. «Бағалы қағаздар 

нарығы» курсының пәні ретінде қазіргі бағалы 

қағаздар нарығын және делдалдар қызметін 

басқару саналады. 

және қосымша операциялар 

түрлерін білу; 

- Бағалы қағаздар 

нарығында қызмет ететін 

негізгі және туынды бағалы 

қағаздар түрлерін және 

олардың орындайтын 

функцияларын білу; 

- Бағалы қағаздар нарығына 

қатысушы тұлғалардың 

жіктелуімен танысу, 

олардың түрлерін және 

атқаратын қызметтеріне 

байланысты бӛліну 

тәртіптерін білу;  

Экономикалық 

теория, 

Ақша.Несие.Банктер

, қаржыға кіріспе", 

қаржы нарықтары 

мен делдалдар 

пәндерін меңгеруі 

керек. 

несиелендіру, 

Қаржылық менеджмент, 

мемлекеттік бюджет 

пәндерін оқыту үшін 

негіз болып табылады. 

 Ақша-несие 

айналысы 

5 Пәнді оқыту мақсаты – 

студенттерге ақша айналысын 

ұйымдастыру аумағында білім 

беру, оның ішінде есеп айырысулар 

формаларын, несиелік 

қатынастардың қызмет етуін 

үйрету. 

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.  

 

«Ақша-несие айналысы» 

пәнін оқу студенттерге: 

«ақша» және «несие» 

экономикалық 

категорияларының ӛзара 

байланысы мен 

ерекшеліктерін анықтауға; 

ақша және несие 

жүйелерінің мәнін түсінуге; 

мемлекеттің ақша-несиелік 

реттеуінің мәнін түсінуге; 

елдің ақша-несие 

жүйесіндегі банктердің ролі 

мен орнын түсінуге 

мүмкіндік береді. 

Курстың соңында 

студенттер ақша-несие 

айналысын эмиссиондық-

кассалық реттеудің 

негіздерімен таныс болады. 

Бұл курсты оқу үшін 

студенттер 

Экономикалық 

теория, 

Ақша.Несие.Банктер

, қаржыға кіріспе", 

қаржы нарықтары 

мен делдалдар 

пәндерін меңгеруі 

керек. 

Пән инвестицияларды 

қаржыландыру және 

несиелендіру, 

Қаржылық менеджмент, 

мемлекеттік бюджет 

пәндерін оқыту үшін 

негіз болып табылады. 

 Ақша-несиелік 

реттеу 

5 «Ақшалы-несиелік реттеу» 

курсының негізгі мақсаты 

студенттерді мемлекеттік 

макроэкономикалық реттеу 

жүйесінің маңызды құраушысы 

болып табылатын орталық банктің 

ақша-несиелік саясатының мәні 

мен ерекшеліктерімен таныстыру. 

«Ақшалы-несиелік реттеу» оқу 

пәні сонымен қатар келесі 

«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 рӛлін; 

Курстың соңында 

студенттер ақшалы-

несиелік реттеудің әдістерін 

және ақшалы-несиелік 

реттеудің құралдарын 

толық меңгеріп,  ақшалы –

несиелік реттеу 

барысындағы қолданыста 

болатын кӛрсеткіштерді 

талдай білетін болады. 

Бұл курсты оқу үшін 

студенттер 

Экономикалық 

теория, 

Ақша.Несие.Банктер

, қаржыға кіріспе", 

қаржы нарықтары 

мен делдалдар 

пәндерін меңгеруі 

керек. 

Пән инвестицияларды 

қаржыландыру және 

несиелендіру, 

Қаржылық менеджмент, 

мемлекеттік бюджет 

пәндерін оқыту үшін 

негіз болып табылады. 
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мақсаттарды да кӛздейді: 

-студенттерде макроэкономикалық 

теория негіздері, ақша теориясы, 

несие, банктер туралы білімнің 

кешенді жүйесін қалыптастыру; 

-пәннің мәні мен мазмұнын 

сипаттайтын түсініктемелі-

терминологиялық ақпарат беру; 

-барлық ұғымдардың ӛзара 

байланысын, олардың ішкі 

логикасын ашу. 

- Ақша базасы және оның ұсыныстағы рӛлін; 

- Экономиканы антиинфляциялық реттеу 

жолдарын; 

- Экономиканы ақша-несиелік реттеудің 

әдістері және құралдарын қарастырады.  

17 Тәуекел 

менеджмент 

5 Пәнді оқытудың мақсаты-ұйымның 

тәуекелдерді басқару негіздерін 

игеру. Осы пәнді оқу кәсіпкерлік 

тәуекелдерді талдау және бағалау 

құралдары саласындағы білімді 

алуға және дамытуға мүмкіндік 

береді, сондай-ақ кәсіпкерлік 

ортада тәуекелдерді тӛмендетудің 

ғылыми тәсілдерін қолдану 

дағдыларын игеруге мүмкіндік 

береді. 

 

 

 

 

Осы курс шеңберінде шаруашылық жүргізуші 

субъектілер қызметінің кез келген түрінің 

тәуекелдері зерделенеді, статистикалық 

деректерге негізделе отырып, Ықтималдық 

теориясы құралдары бойынша белгісіз 

шамалар (параметрлер) бағаланады, әртүрлі 

математикалық әдістер мен модельдер арқылы 

болжамдар жасалады, кәсіпкерлік ортада 

тәуекелдерді тӛмендетудің ғылыми тәсілдерін 

қолдану дағдылары бекітіледі. Курс ықтимал 

қауіптерді болжауға және оларды азайту 

бойынша мақсатты іс-шаралар жүргізуге 

бағытталған тәуекелдердің әртүрлі түрлерін 

(инвестициялық, сақтандыру, ұйымдастыру, 

қаржылық, кредиттік) зерделеуді және оларды 

бағалау мен басқарудың әртүрлі тәсілдерін 

қолдануды кӛздейді. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде 

білім алушы: 

* Білуге тиіс: экономикалық 

қауіпсіздік деңгейін оны 

анықтайтын факторларды 

ескере отырып бағалаудың 

тиімді схемалары; 

тәуекелдер деңгейін бағалау 

құралдары, оларды сапалық 

және сандық бағалау 

әдістері; тәуекелдер 

түрлері. Олардың 

әрқайсысын басқару 

тәсілдері мен әдістері; 

Меңгеруі керек: қаржылық, 

инвестициялық, ӛндірістік, 

ӛткізу және басқа да қызмет 

салаларындағы 

тәуекелдерді басқарумен 

байланысты басқарушылық 

міндеттерді шешу; тауарлар 

мен қызметтердің нақты 

нарығындағы қызмет 

ерекшеліктерін және 

конъюнктуралық 

ерекшеліктерді ескере 

отырып, корпоративтік 

тәуекел-менеджмент 

жүйесін қалыптастыру; 

кәсіпорынның 

экономикалық қауіпсіздік 

жүйесін ұйымдастыру; 

* Мыналарды: бәсекелі 

барлауды жүзеге асыру 

"менеджмент 

тәуекелі" пәнін оқу 

үшін келесі пәндер 

бойынша білім 

қажет: 

"Экономикалық 

теория", "қаржыға 

кіріспе", 

"Статистика", 

"бағалы қағаздар 

нарығы"," 

Бухгалтерлік есеп", 

осы курсты оқу үшін 

студенттер" Бизнес 

жоспарлау"," 

Корпоративтік 

қаржы "пәндерін 

меңгеруі тиіс.  

Пән "ХҚЕС сәйкес 

қаржылық есеп", 

"Қаржылық бақылау 

және аудит"пәндерін 

оқыту үшін негіз 

болады. 

"Кәсіпорындағы 

қаржылық есептің 

практикалық 

аспектілері". Алынған 

теориялық білім мен 

практикалық дағдылар 

мамандық бойынша 

дипломдық жұмысты 

жазуға негіз болып 

табылады. 
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фактілерін анықтау мен 

жолын кесудің негізгі 

тәсілдері мен әдістерін; 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің сенімділігін, 

экономикалық қауіпсіздік 

жүйесін айқындау 

әдістерін; қызметтің әртүрлі 

салаларындағы 

тәуекелдерді тӛмендету 

әдістерін; экономикалық 

қауіпсіздікті қамтамасыз 

етудің психологиялық 

аспектілерін меңгеру 

 Қаржылық 

талдау 

 

5 Бұл пәнді оқытудың мақсаты 

студенттердің қаржылық 

талдаудың теориялық негіздерін 

терең меңгеруі болып табылады. 

Терең экономикалық білімі бар, 

кең ой-ӛрісі бар, кәсіби 

функцияларды практикалық іске 

асырумен байланысты мәселелерді 

шеше алатын, кәсіпорынның 

қаржылық жағдайын талдаудың 

заманауи әдіснамасына ие жоғары 

білікті мамандарды даярлау. Пәнді 

оқу кезіндегі негізгі міндеттер: 

- қаржылық талдаудың әдістемелік 

базасын зерттеу; 

- теориялық алғышарттарды 

зерттеу негізінде Аналитикалық 

модельдерді әзірлеу дағдыларын 

игеру; 

- кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын бағалау үшін негізгі 

аналитикалық кӛрсеткіштерді 

есептеу әдістерін игеру; 

- кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын болжау үшін талдау 

нәтижелерін пайдалану. 

Бұл пән қаржылық талдаудың теориялық 

негіздерін, қаржылық талдаудың ақпараттық 

базасын, баланс баптарының құрамы мен 

құрылымын талдауды, баланстың тӛлем 

қабілеттілігі мен ӛтімділігін талдауды, 

қаржылық тұрақтылықты талдауды, іскерлік 

белсенділікті талдауды, қаржылық 

нәтижелерді талдауды, ақша қозғалысын 

талдауды, кәсіпорынның банкроттық 

ықтималдығын талдауды, кәсіпорын қызметін 

жедел талдауды, қаржылық талдау 

жүйесіндегі жаңа әдістемелер мен ӛзгерістерді 

зерттейді. 

Сондай-ақ студенттер шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметін зерттеу үшін 

Қаржылық талдау әдістерін қолдана алады; 

кәсіпорынның қаржылық жағдайына білікті 

баға бере алады; шаруашылық жүргізуші 

субъектілер қызметінің тиімділігін арттыру 

резервтерін анықтай алады; кәсіпорынның 

қаржылық жағдайын жақсарту бойынша 

қорытындылар мен ұсыныстарды негіздей 

алады. Қаржылық талдау кӛп мақсатты 

бағытқа ие және оны үнемі жүргізу керек. 

Пәнді оқу нәтижесінде 

студент білуі керек: 

- қаржылық талдау 

саласындағы нормативтік 

және әдістемелік 

материалдар; 

- қаржылық талдаудың 

ақпараттық базасын; 

-ішкі және сыртқы 

қаржылық талдау 

әдістемесі. 

Студент білуі керек: 

- шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметін 

зерттеу үшін Қаржылық 

талдау әдістерін қолдану; 

- кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын білікті түрде 

бағалау; 

- шаруашылық жүргізуші 

субъектілер қызметінің 

тиімділігін арттыру 

резервтерін анықтау; 

- кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын жақсарту 

бойынша қорытындылар 

мен ұсыныстарды негіздеу. 

Курс аяқталғаннан кейін 

әрбір студент келесі 

практикалық дағдылар мен 

құзыреттерге ие болуы 

Пәнді оқу үшін 

келесі пәндер 

бойынша білім 

қажет: 

"Экономикалық 

теория", "қаржыға 

кіріспе", 

"Статистика", 

"бағалы қағаздар 

нарығы"," 

Бухгалтерлік есеп"," 

Аудит"," 

корпоративтік 

қаржы. 

 

Пән "ХҚЕС сәйкес 

қаржылық есеп", 

"Қаржылық бақылау 

және аудит"пәндерін 

оқыту үшін негіз 

болады. 

"Кәсіпорындағы 

қаржылық есептің 

практикалық 

аспектілері". 
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керек: 

- пәндік терминологияның 

ұғымдық аппаратының 

кәсіби тілін меңгеру; 

- әр түрлі әдістер мен 

бағалауды қолдана отырып, 

қаржылық есептілік 

негізінде Қаржылық талдау 

жүргізу; 

- басқарушылық шешімдер 

үшін кӛптеген ӛндірістік 

және қаржылық 

мәселелерді дербес шешу 

және ықтимал қаржылық 

тәуекелдерді барынша 

азайту. 

 Банктердегі 

қаржылық 

талдау 

5 Пәнді оқу мақсаттары 

Банктің қаржы-экономикалық 

қызметін кешенді талдаудың түрлі 

әдістерін қолдана алатын қаржы-

банк саласы үшін мамандарды 

теориялық және практикалық 

даярлауды қамтамасыз ету. 

Пәнді оқу міндеттері 

- студенттерді қаржылық 

талдаудың аналитикалық 

құралдарын дұрыс және тиімді 

қолдануға, мақсат қоюға үйрету; 

- оның тиімділігін арттыру 

мақсатында Коммерциялық банктің 

қызметін басқару саласында 

қаржылық талдаудың техникалық 

тәсілдерін пайдалану дағдыларын 

үйрету. 

Курс коммерциялық банк пен оның 

клиенттерінің қызметін қаржылық талдаудың 

теориялық негіздерін зерделеуді және алынған 

білімді іс жүзінде қолдануды кӛздейді. 

Сондықтан, теориялық материалды 

қарастырудан басқа, тапсырмаларды, бақылау 

мәселелерін әзірлеу және дайындау арқылы 

материалды практикалық дамытуға баса назар 

аударылады. Қаржылық талдау кӛптеген 

банктік операцияларды жүргізумен қатар 

жүреді, ол банктің кірістілігі мен ӛтімділігін 

қамтамасыз етуге, бәсекелестікке тӛтеп беруге 

және клиенттердің сенімін алуға кӛмектеседі, 

сондықтан банк қызметін талдаудың әдістері 

мен әдістерін, банкте аналитикалық жұмысты 

ұйымдастырудың формаларын зерттеу қазіргі 

банкирлерді дайындауда маңызды рӛл 

атқарады. Банктің қаржы-экономикалық жүйе 

ретіндегі қызметін кешенді талдаусыз, қиын 

жағдайларда оның мінез-құлық желісін 

дамыту кезінде шешім қабылдау қиын. 

Пәнді оқу нәтижесінде 

студенттер білуі керек: 

- банктердің қаржылық 

талдауының міндеттері, 

әдістері мен теориялық 

негіздері, банктердің және 

Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің қадағалау 

органдарының талдау және 

бақылау қызметтерінің 

функциялары. 

Білу: 

- аналитикалық құралдарды 

қолдана отырып, қаржылық 

талдау процесінде алған 

білімдерін қолдану; 

- банктің қаржылық 

жағдайына бағалау жүргізу 

және банктің қаржылық 

жағдайын жақсарту 

бойынша қорытындылар 

мен ұсынымдарды негіздеу 

Коммерциялық банктің 

тиімділігін арттыру 

мақсатында оның қызметін 

басқару саласында 

қаржылық талдаудың 

техникалық тәсілдерін 

пайдалану дағдылары мен 

"банктердегі 

Қаржылық талдау" 

пәнін оқу үшін 

келесі пәндер 

бойынша білім 

қажет: 

"Экономикалық 

теория", "қаржыға 

кіріспе", 

"Статистика", "Банк 

ісі"," Қаржы 

нарықтары мен 

делдалдар"," 

Бухгалтерлік есеп"," 

Аудит"," ХҚЕС 

сәйкес қаржылық 

есеп". 

 

Бұл пән бойынша білім 

келесі пәндерді оқу 

үшін қажет: 

"Инвестицияларды 

қаржыландыру және 

Кредиттеу"," Қаржылық 

менеджмент"," 

Мемлекеттік бюджет", " 

Бюджеттік 

ұйымдардағы қаржылық 

бақылау және аудит» 
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құзыреттерінің болуы. 

Бұл құзыреттер 

студенттердің еңбек 

нарығында сұранысқа ие 

болуына мүмкіндік береді. 

18 Мемлекеттік 

сатыпалудың 

қаржылық 

аспетілері 

 

3 Курстың мақсаты - мемлекеттік 

қажеттіліктер үшін сатып алу 

саласында студенттердің 

түсініктерін, білімі мен 

дағдыларын қалыптастыру, 

мемлекеттік сатып алуды 

ұйымдастыруды талдау әдістемесін 

меңгеру. 

Курстың мақсаты – студенттердің 

"мемлекеттік сатып алу" 

ұғымының мазмұнын меңгеруі, 

сатып алуды жүзеге асырудың 

жалпы принциптері туралы, 

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге 

асыру рәсімдерін ұйымдастыру 

және ӛткізу ережелері, оларды 

жоспарлау, мемлекеттік 

тапсырыстарды орналастыру 

ерекшеліктері және тауарларды, 

жұмыстарды, қызметтерді 

мемлекеттік сатып алу туралы 

шарттарды орындау туралы 

білімдерді ӛзектендіру. 

"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 рӛлі қарастырылады. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде 

студент: 

Білуге: 

-Мемлекеттік сатып алуды 

жүзеге асыру саласындағы 

Қазақстан Республикасы 

заңнамасының негізгі 

ережелері;  

-Мемлекеттік сатып алуды 

ұйымдастыру және жүзеге 

асыру принциптері; 

-Мемлекеттік сатып алуды 

жүзеге асыру тәсілдері; 

- мемлекет бюджетін 

қалыптастырудағы 

мемлекеттік сатып алудың 

рӛлі. 

Дағдысы болу (тәжірибе 

алу):  

- тауарларды, жұмыстарды, 

кӛрсетілетін қызметтерді 

мемлекеттік сатып алуды 

жүзеге асыру кезінде 

ақпараттық 

технологияларды иелену, 

оның ішінде электрондық 

дерекқорлармен, ресми 

сайттармен жұмыс істеу;  

- анықтамалық құқықтық 

жүйелерді сенімді 

пайдалану; 

- сыни ойлау, ӛз пікірін 

қалыптастыра білу. 

Пәннің бағдарламасын 

қалыптастыру кезінде оны 

іске асыру мақсатында 

келесі құзыреттер бӛлінді: 

-Мемлекеттік сатып алуды 

жүзеге асыру ережелерін 

иелену; 

Бұл пәнді меңгеру 

үшін "Қаржы", 

"Мемлекеттік 

бюджет", "баға 

қалыптастыру", 

"қаржылық бақылау 

және 

аудит"курстарын 

алдын ала оқып 

үйрену қажет. 

Ары қарай 

студенттердің білімі 

Шаруашылық 

субъектілерінің 

қызметін есепке алу 

және талдау, 

ұйымдардың бюджетін 

қалыптастыру және 

жоспарлау, кәсіпорында 

мемлекеттік сатып 

алуды ұйымдастыру 

саласында сұранысқа 

ие. 
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- тауарларды, жұмыстарды 

және қызметтерді 

мемлекеттік сатып алу 

туралы нарықтық 

зерттеулер жүргізу; 
 Қаржылық 

жобалау 

3 Пәнді оқытудың мақсаты-болашақ 

бакалаврлардың қаржылық 

жоспарлау және болжау саласында 

теориялық және практикалық білім 

алуы.  

Курстың міндеттері:  

- экономикалық пәндер жүйесіндегі 

қаржылық жоспарлау мен 

болжаудың орны мен рӛлі туралы, 

кәсіпорынның қаржылық 

жоспарлары мен болжамдарының 

алуан түрлілігі және олардың ӛзара 

байланысы туралы түсінікке ие 

болу  

- кәсіпорында қаржылық 

жоспарлау және болжау саласында 

болып жатқан процестерге ішкі 

және сыртқы орта факторларының 

әсерін зерттеу бойынша 

дағдыларды дамыту;  

- кәсіпорында қаржылық 

жоспарлау саласында алған 

теориялық және практикалық 

білімдерін ӛз бетінше және 

шығармашылықпен қолдану. 

Пән кәсіпорындағы қаржылық жоспарлаудың 

мәні, әдістері мен түрлерін, қаржылық 

жоспарлау жүйесіндегі ұйымдардың 

стратегиялық жоспарының рӛлін және оны 

әзірлеу тәртібін зерттейді. Сондай-ақ 

бюджеттеуді ағымдағы қаржылық 

жоспарлаудың негізгі құралы ретінде, 

кәсіпорынның жиынтық бюджетін әзірлеу 

тәртібін қарастырады. Ақша ағынын 

жоспарлауға, қаржылық саясатқа, кәсіпорын 

бюджетінің орындалуын бақылауға және 

талдауға кӛңіл бӛледі 

Осы пәнді оқу нәтижесінде 

студенттер: 

білуге: 

- кәсіпорынның қаржы-

шаруашылық қызметін 

реттейтін Қазақстан 

Республикасының 

заңнамалық және 

нормативтік құқықтық 

актілері;  

-қаржылық жоспарлау, 

болжау әдістері; 

бухгалтерлік есепті 

ұйымдастыру және 

шаруашылық қызметті 

талдау;    

- түрлі ұйымдық-құқықтық 

нысандағы кәсіпорындарда 

қаржылық жұмысты 

ұйымдастыру. 

білу: 

- компанияның қаржылық 

жағдайын сипаттайтын 

деректерді статистикалық 

ӛңдеуді жүргізу;  

- кәсіпорынның ақша 

ағындарын және қаржылық 

нәтижелерді басқарудың 

тиімділігіне баға беру; 

- бюджет түрлерін ажырату 

және оларды кәсіпорын 

қызметінің ерекшелігіне 

сәйкес қолдану;  

- бюджеттердің бастапқы 

нұсқаларын құру; 

- бюджеттің атқарылуын 

талдау әдістемесін қолдану. 

Дағдылар мен 

құзыреттілікті меңгеру: 

- негізгі қаржылық 

Бұл пәнді меңгеру 

үшін келесі 

пәндерді: 

"Экономикалық 

теория, 

"Бухгалтерлік есеп", 

"Корпоративтік 

қаржы", "ХҚЕС 

сәйкес қаржылық 

есеп", 

"инвестицияны 

қаржыландыру және 

несиелендіру"пәнде

рін оқу кезінде 

алынған білім, білік 

және дағды қажет. 

осы пән бойынша білім 

келесі пәндерді оқу 

үшін қажет: "Қаржылық 

менеджмент", 

"Қаржылық бақылау 

және аудит".» 
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кӛрсеткіштерді есептеу; 

- кәсіпорынның қаржылық 

жоспарын құру; 

- кәсіпорынның қаржы-

шаруашылық қызметінің 

тиімділігін талдау, бағалау. 

 Қаржылық 

лизинг 

3 Пәнді оқыту мақсаты мамандарды 

сыртқы нарықта лизингтік 

операцияларды қамтамасыз ету 

мен ұйымдастыру жұмыстары 

бойынша мамандарды дайындау. 

Курс жоғары оқу орындарының 

студенттерін дайындауға арналған. Бұл ғылым 

лизингтік қызметтің мәні және лизингтік 

қызметтер нарығының құрылымы туралы 

білім жүйесін, лизингтік компаниялардың 

жұмыс істеу ерекшеліктерін, қаржы лизингі 

бӛлігінде қызметтер кӛрсету саласындағы 

маркетинг пен менеджменттің ерекшелігін 

білдіреді. 

Курсты оқу нәтижесінде 

студент білуі керек: 

- қаржы лизингінің мәні, 

экономиканың нақты 

секторына 

инвестициялаудың басқа 

түрлерімен салыстырғанда 

оның артықшылықтары; 

- ҚР лизингтік қызметтер 

нарығының жұмыс істеу 

ерекшеліктері мен 

заңнамалық базасы; 

- салық салу және лизингтік 

қызметтің басқару 

аспектілері; 

білуі керек: 

- инвестициялық-лизингтік 

жобаға талдау жүргізу; 

- жоба бойынша 

тәуекелдерді және оларды 

сақтандыру тәсілдерін 

анықтау; 

- лизингтік жобаның құнын 

және лизингтік тӛлемдерді 

есептеу; 

- инвестициялық жобаны 

қаржыландырудың басқа 

әдістерімен салыстырғанда 

лизингтің тиімділігін 

анықтау; 

практикалық дағдылары 

мен құзыреттілігі болуы 

тиіс: 

- шығындар мен кірістер 

калькуляциясы негізінде 

лизингтік қызметтер 

операторының қызметін 

ағымдағы жоспарлауда; 

- басқарушылық шешімдер 

Бұл пәнді меңгеру 

үшін келесі 

пәндерді: 

"Экономикалық 

теория, 

"Бухгалтерлік есеп", 

"Корпоративтік 

қаржы", "ХҚЕС 

сәйкес қаржылық 

есеп", 

"инвестицияны 

қаржыландыру және 

несиелендіру"пәнде

рін оқу кезінде 

алынған білім, білік 

және дағды қажет. 

осы пән бойынша білім 

келесі пәндерді оқу 

үшін қажет: "Қаржылық 

менеджмент", 

"Қаржылық бақылау 

және аудит".» 
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қабылдауда; 

- қаржылық есептілік 

негізінде лизингтік 

қызметтер нарығы 

операторының қызметін 

талдау және жұмыс 

тиімділігін бағалау; 

- лизингтік қызметтер 

нарығының операторын 

дамытудың стратегиялық 

бағыттарын әзірлеу. 

- отандық ұйымдардың 

қызметіне қаржы 

ресурстарын тартудың 

ұтымды сызбасын анықтау 

әдістемесін меңгеру. 

19 Тӛлем жүйесі 

 

4 Осы курстың бағыты – 

студенттерді ұлттық тӛлем 

жүйесінің қызмет ету 

қағидаларымен таныстыру. 

Курс Қазақстанның тӛлем жүйесінің 

инфрақұрылымын зерттеуді қарастырады. 

Сонымен қатар тӛлем мен аударымдардың 

негізгі құралдары және оларды қолдану 

ережелері қарастырылады. Сол сияқты 

студенттерге қазіргі кездегі тӛлем жүйелерінің 

үлгілері, оның ішінде электрондық ақшалар 

жүйесі кӛрсетіледі.  

Курс аяқталғанда 

студенттер ақшалай 

тӛлемдер және аударымдар 

аумағындағы заңды және 

нормативті базамен таныс 

болулары, есеп айырысу 

және аударым 

операцияларын жүзеге 

асыруды білуге тиісті. 

Студент 

"Экономикалық 

теория", "Банк ісі", 

"Ақша, Несие, 

Банктер", 

"Мемлекеттік 

бюджет", "Салық 

және салық салу" 

пәндерін білуі 

керек.» 

Бұл курс келесі 

пәндермен байланысты: 

 "Бюджеттік 

ұйымдардағы қаржылық 

бақылау және аудит"," 

салықтық әкімшілік ету 

" және ӛндірістік 

(диплом алдындағы) 

практикадан ӛту үшін 

 Қаржылық 

бақылау 

4 «Қаржылық бақылау» оқу пәнін 

оқытудың негізгі мақсаты – банк 

тәуекелдердің экономикалық мәнің 

ашып, ғылыми және тәжірибелік 

негізін студенттерге үйрету. 

«Қаржылық бақылау» курсы «Қаржы» 

мамндығының 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. 

Осы алынған білім 

бойынша олар банк 

ресурстарын ұтымды 

шоғырландырудың және 

оны тиімді жұмсаудың жаңа 

бағыттарын қарастыруға 

талпынады. 

Студент 

"Экономикалық 

теория", "Банк ісі", 

"Ақша, Несие, 

Банктер", 

"Мемлекеттік 

бюджет", "Салық 

және салық салу" 

пәндерін білуі 

керек.» 

Бұл курс келесі 

пәндермен байланысты: 

 "Бюджеттік 

ұйымдардағы қаржылық 

бақылау және аудит"," 

салықтық әкімшілік ету 

" және ӛндірістік 

(диплом алдындағы) 

практикадан ӛту үшін 

 Қаржылық 

органдардағы 

есеп және есеп 

беру 

4 Қаржы ұйымдарындағы 

мемлекеттік бюджеттің орындалуы 

есебінің теориясын оқып білу. 

Бюдеттік мекемелердегі сметаның 

орындалу есебінің теориясын оқып 

білу. 

Бюджеттік қаражаттарды қолдану 

«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 

Қаржы ұйымдарындағы 

мемлекеттік бюджеттің 

орындалуы есебінің 

теориясын оқып білу. 

Бюдеттік мекемелердегі 

сметаның орындалу 

есебінің теориясын оқып 

Студент 

"Экономикалық 

теория", "Банк ісі", 

"Ақша, Несие, 

Банктер", 

"Мемлекеттік 

бюджет", "Салық 

Бұл курс келесі 

пәндермен байланысты: 

 "Бюджеттік 

ұйымдардағы қаржылық 

бақылау және аудит"," 

салықтық әкімшілік ету 

" және ӛндірістік 
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және кірістерді қалыптастыру 

мәселелері бойынша нормативті-

құқықтық базамен танысу және 

оларды тәжірибелік жағдайларда 

қолдану мүмкіндігі. 

Шығындар сметасы мен 

бюджеттің орындалу балансын 

құрастыру техникасын қолдану. 

 

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 тӛлемдерден 

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.   

білу. 

Бюджеттік  қаражаттарды 

қолдану және кірістерді 

қалыптастыру мәселелері 

бойынша нормативті-

құқықтық базамен танысу 

және оларды тәжірибелік 

жағдайларда қолдану 

мүмкіндігі. 

Шығындар сметасы мен 

бюджеттің орындалу 

балансын құрастыру 

техникасын қолдану. 

және салық салу" 

пәндерін білуі 

керек.» 

(диплом алдындағы) 

практикадан ӛту үшін 

4 курс 

20 Шаруашылық 

субъектілердің 

аудиті 

 

6 Курс мақсаты: студенттерді ғылыми 

ұйымдастырылған жүйеде, 

шаруашылық субъектілердің 

аудиттің теориялық негіздерін 

әдістерді қолдану арқылы 

шаруашылық субьектілерін қалай 

бақылауды ұйымдастыружәне 

жоспарлау мен аудиториялық 

тексеру бағдарламасын құруды 

үйрету болып табылады.  

Шаруашылық субьектілердің аудиті бұл-

нарықтық жағдайда біліктілікті маман даярлау 

сатысындағы экономика мамандықтарын 

оқытуға арналған және шаруашылық 

операциялар циклінің терендетілген 

аудиториялық негізі, халықаралық іс-тәжірибе 

арқылы қамтылған. 

Аталған курсты тәмәмдеу 

нәтижесінде студенттер 

білу керек. 

Кәсіпорындардың 

қаржылық есептерін, 

-Шешім қабылдаудың 

логикалық тұрғыдан 

негізделген базасын 

құруды, мағлұматтарды алу, 

бағалауды 

-Заңның ақталуын және 

бухгалтерлік есептің 

жүргізулерін және берудің 

дұрыстығын тексеру, 

бақылау, 

-Халықаралық 

аудиториялық стандарттың 

жүйесін білу 

Оқылатын пәнді 

игеру үшін жоғары 

математиканың 

негізін, 

экономикалық 

теорияны, 

бухгалтерлік есептің 

қаржыны, банк, 

несие, инвестиция, 

эконометрия 

пәндерінің негізін 

білу қажет. 

Берілген пән 

бойынша білімдер. 

-бюджеттік 

ұйымдардағы қаржылық 

бақылау және аудит. 

-Қаржылық талдау 

-ұлттық есептер жүйесі 

 Баланстану 6 Курс мақсаты: студенттерді 

бухгалтерлік есептің теориялық 

негіздерімен, оның пәні мен 

әдістерімен, оны ұйымдастырудың 

негіздерімен және кәсіпорында 

бухгалтерлік есепті жүргізу 

әдістемесімен таныстыру болып 

табылады. 

 

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 ӛз қызметін 

тоқтату барысында жойылу балансының 

негіздерін үйретеді. 

Баланстану курсы экномика 

және қаржы мамандығы 

бойынша мамандарды 

даярлау даярлау барысында 

бух.есептің негізінде 

оқылатын пән. Бұл пән 

кәсіпорынның бух.есептің 

кіріспе, ағымдағы және 

жайылу б/ң негізін үйрету. 

Бұл курсты оқу 

үшін студенттерге 

«Бухгалтерлік есеп 

қағидалары», 

Бухгалтерлік есеп 

және аудит «Аралық 

есеп», «Ілгеріленген 

есеп», «Банк ісі» 

курстарын оқудан 

алған жақсы 

Бұл курс «Аудит 

негіздері», «Банктік 

мекемелердің аудиті» 

пәндерін оқуда негіз 

болады. 
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білімдері қажет.  

 Кәсіпорынның 

ішкі бақылауын 

ұйымдастыру 

6 Курс мақсаты: студенттерді 

Кәсіпорынның ішкі бақылауды 

ұйымдастыру негіздерімен, оның 

пәні мен әдістерімен, оны 

ұйымдастырудың негіздерімен және 

кәсіпорында бухгалтерлік есепті 

жүргізу әдістемесімен таныстыру 

болып табылады. 

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.  

Сонымен қатар бұл пән – 

бухгалтерлік есеп 

қағидаттарымен бухгалтерлік 

есепті жүргізу әдістеріне 

сүйене отырып үйретеді. 

Оқылатын пәнді игеру 

үшін студенттің 

«Экономикалық 

теория», 

«Микроэкономика», 

«Макроэкономика», 

«Кәсіпорындар 

экономикасы», 

«Бухгалтерлік есеп», 

«Экономикалық 

талдау» сияқты 

пәндер бойынша 

білімі болуы қажет. 

Берілген пән бойынша 

білімдер «Қаржылық 

аудит», «Тәжирибелік 

аудит», «Қаржылық 

талдау» сияқты 

пәндерді оқу үшін 

қажет. 

 

 

21 «Кәсіпорындағы 

қаржылық 

есептің 

тәжірибелік 

аспектілері» 

пәнінен 

практикум 

 

5 Кәсіпорындағы қаржылық есептің 

тәжірибелік аспектілерінің 

орындалуы есебінің теориясын оқып 

білу. 

Бюдеттік мекемелердегі сметаның 

орындалу есебінің теориясын оқып 

білу. 

Бюджеттік қаражаттарды қолдану 

және кірістерді қалыптастыру 

мәселелері бойынша нормативті-

құқықтық базамен танысу және 

оларды тәжірибелік жағдайларда 

қолдану мүмкіндігі. 

Шығындар сметасы мен бюджеттің 

орындалу балансын құрастыру 

техникасын қолдану. 

Кәсіпорындағы қаржылық есептің тәжірибелік 

аспектілері курсы «Қаржы» мамандығы 

бойынша қазіргі кездегі экономикалық білім 

берудің профильдік пәндеріне жатады. Оны 

оқыту, экономикалық талдаудың әдіс-

тәсілдерін жетік меңгерген, кәсіпорын 

қызметінің негізгі кӛрсеткіштерін 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.   

Оқу барысында келесі 

міндеттер қойылады: 

а)қаржылық есептің 

формаларына бағдар беру; 

ә)ақпаратты аналитикалық 

ӛңдеудің негізгі тәсілдері мен 

әдістерін үйрету; 

б)алынған есептердің 

негізінде кӛрсеткіштердің 

ӛзгерісіндегі тенденцияларды 

айқындау; 

в)талдауды жүргізу, оның 

нәтижелерін жалпылау, 

қорытынды мен басқару 

шешімдерінің әзірлемелеріне 

қосымша жасау. 

г)экономикалық мәселелерді 

экономикалық талдау 

әдістерін қолдана отырып 

шешу; 

Бұл курсты оқу үшін 

студенттерге 

«Экономикалық 

теория», 

«Экономикадағы 

математика», 

«Статистика», 

«Бухгалтерлік есеп 

қағидалары», 

«Басқарушылық 

талдау» курстарын 

оқудан алған 

білімдері қажет. 

Сонымен қатар 

студенттер 

компьютерді қолдана 

білуге және 

экономикалық 

категорияларды 

жақсы түсінуге тиісті. 

Бұл пән «Қаржылық 

менеджмент», 

«Басқарушылық есеп», 

«Қаржылық бақылау 

және аудит» пәндерін 

оқуда негіз болады, 

сонымен қоса курстық 

және дипломдық 

жобалар, магистрлік 

диссертациялар жазуда 

қолданылады. 

 Бағалау ісі 6 «Бағалау  ісі» пәнінің мақсаты 

қазіргі бағалы қағаздар нарығында 

операцияларды басқарудың 

тиімділігі әдістерін терең меңгеру 

және студенттердің қаржы саласы 

бойынша білімдерін арттыру болып 

саналады. 

Бағалы қағаздармен операциялар пәнінің 

курсы экономикалық арнайы оқу 

мекемелерінің барлық жоғары және орташа 

бӛлімдерінің студенттері мен оқушыларын 

дайындау үшін қажет. «Бағалау ісі» курсының 

пәні ретінде қазіргі бағалы қағаздар нарығын 

және делдалдар қызметін басқару саналады. 

 

Пәннен алынған білім қаржы 

мамандығы бойынша 

базалық және мамандығымен 

тығыз байланысты пәндерді 

оқығанда қажет болады. 

студенттің бағалы 

қағаздар нарығы 

пәнін дұрыс 

меңгеруі үшін 

қаржы, 

экономикалық 

теория негіздерін, 

ақша несие банктер, 

аудит негіздері, 

салық және салық 

салу пәндерәмен 

берілген пәннен 

алынған білім қор 

нарығының, биржа 

нарығы сонымен қатар 

бағалы қағаздармен 

жұмыс жасау, талдау 

әдістері аумағында 

қолданылады. Қаржы, 

ақша несие банктер, 

экономикалық талдау 

негіздері, аудит 
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таныс болуы, 

сонымен қатар 

жалпы 

экономикалық 

аумақтан базалық 

түсінігі болуы 

қажет.   

негіздері сонымен қатар 

салық және салық салу 

пәнінің бӛлімдерін 

оқығанда қолданылады. 

 Мемлекеттің 

салықтық 

менеджменті 

6 Мемлекеттік салықтық 

менеджменттің теоретикалық және 

методикалық негіздерін қарастыру. 

Бұл пәннің мақсаты студенттерге 

салық салу теориясының негіздерін 

үйрету  

Салықтар – қоғамдағы экономикалық және 

саяси қатынастардың қажетті буыны. 

Сондықтан салықтық менеджмент пәнін 

студенттерге оқытудың маңызы аса зор. 

мемлекет және корпоратив деңгейлеріндегі 

салықтық менеджмент қарастырылады. 

Осы пінді оқыту нәтижесінде 

студенттер салық салудың 

экономикалық мәні мен 

негізгі қағидаларын, 

мемлекеттің салықтық 

менеджменттің маңызды 

сатылары-салықтық 

жоспарлау мен болжамдауды 

уйренулері керек. 

студенттің 

мемлекеттің 

салықтық 

менеджмент пәнін 

дұрыс меңгеруі үшін 

салықтық бақылау, 

макроэкономика, 

қаржы пәндерәмен 

таныс болуы, түсінік 

болуы қажет 

Бұл пәннен білім алған 

салық басқармасында 

диплом алдындағы 

тәжірибе ӛткенде және 

дипломдық жұмыс 

жазғанда керек  

22 Инвестициялард

ы қаржыландыру 

және несиелеу  

 

5 Берілген курс болашақ мамандарға 

инвестициялық процессті 

ұйымдастыру және жүзеге асыру 

аясында, және оның қаржылық-

несиелік қызмет кӛрсетуіндегі 

профессионалдық білім беруінде 

мақсатты теориялық және 

тәжірибелік бағыттылықта болады. 

«Инвестицияларды қаржыландыру және 

несиелеу»  курсы қаржылық – банктік жүйе 

үшін жоғары мамандандырылған мамандарды 

дайындауда оқу пәндерінің ішінде маңызды 

орын алады. 

Берілген курс экономикалық профиль 

студенттерінің алған білімдерін мейлінше 

дамытатын, нақтылайтын және тереңдететін 

базалық теориялық пән болып табылады. 

«Инвестицияны қаржыландыру және 

несиелеу» курсында инвестиция түсінігі, оның 

типтері, нысандары, инвестициялық қызмет, 

заңдылықтары, сол сияқты инвестициялық 

жобалар, инвестицияны қаржыландыру 

кӛздері, жобалардың микроэкономикалық 

фундаменталды талдау, нақты және портфелді 

инвестициялау қарастырылады. 

  «Инвестицияларды қаржыландыру және 

несиелеу»  курсын оқу процесіне еңгізу 

экономикалық мамандарды дайындауды 

жақсартудың негізгі қадамы болып табылады.  

 

Оқу барысында келесі 

міндеттер қойылады: 

- инвестициялық қызмет 

етуі мен теориялық 

аспектісін, сонымен қатар 

қазіргі инвестициялық 

саясаттың негізгі бағыттары 

мен қаржыландыруды 

ұйымдастырудың формалары 

мен принциптерін оқып 

үйренеді; 

- ӛз бетінше 

экономикалық шешім 

қабылдау және талдау 

дағдысын, инвестициялық 

саласында практикалық 

дағдыларды меңгереді; 

 инвестиция түсінігінің, оның 

негізгі түрлерің, 

несиелендіру негіздерінің,      

нысандары инвестициялық 

қызмет, заңдылықтары, сол 

сияқты инвестициялық 

жобалар,  

-инвестицияны 

қаржыландыру кӛздері, 

жобалардың 

микроэкономикалық 

Бұл курсты оқу үшін 

студенттерге 

«Экономикалық 

теория», 

«Экономикадағы 

математика», 

«Статистика», 

«Қаржы», 

«Кәсіпорын 

экономикасы»курста

рын оқудан алған 

білімдері қажет  

«Қаржы менеджменті», 

«Қаржылық талдау», 

«Тәуекелдерді басқару», 

«Шет мемлекеттер 

қаржысы», «Қаржы 

бақылауы мен  аудит» 

және профильді 

пәндердің таңдау 

бойынша курстарын 

оқып-үйренуге қажетті 

білім мен дағдыларды 

қамтамасыз етеді. 
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фундаменталды талдау, 

нақты және портфелді 

инвестициялау .негізгідерінің 

теориялық аспектілерін 

меңгереді;  

-теорияда алған білімдерін 

практикамен ұштастыра 

білуді, инвестициялық 

қызметін жетілдіруге 

мүмкіндік беретін шараларды 

ӛңдеуді уйретеді; 

-«Инвестицияларды 

қаржыландыру және 

несиелеу» пәнінің 

экономикалық 

категорияларын, қазіргі 

заманғы инвестициялық 

саясатын, инвестициялық   

операциялардың жүзеге 

асырырлуының негізгі 

ережелерін түсініп біледі. 

 Экономикадығы 

қаржы 

инвестициялар 

5 Пәннің мақсаты болып 

студенттерді негізгі курс 

бӛлімдерімен таныстыру және 

инвестиция саласындағы ғылыми - 

практикалық білімді беру. 

- «Экономикадығы қаржы 

инвестициялар»  курстың мақсаты 

– мамандар үшін инвестициялық 

процесті жүзеге асру және 

ұйымдастыру;  

- қаржылық-несиелік қызмет 

кӛрсету аясындағы кәсіби білімді 

беру; 

- ақша және несие жүйесінің әрекет 

ету негізінің, халықаралық 

несиелік есеп айырысу мен 

валюталық қатынастардың, сондай-

ақ бағалы қағаздар нарығының 

ерекшеліктерінің теориялық 

аспектілері бойынша жиынтық 

білімді кешенді түрде кӛрсетуге 

бағытталған.   

 

«Инвестиция» біздің экономикамызда жаңа 

термин. Орталықтандырылған жоспарлы 

жүйеде тек қана «капитал жұмсалымы» атты 

түсінікті қолданды. Біздің мемлекетіміздің 

нарықтық экономикаға кӛшу жағдайында бұл 

термин экономиканың ажырамас бӛлігі 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. 

Оқу барысында келесі 

міндеттер қойылады: 

-пәннің  экономикалық 

категориялары, 

инвестициялық жобаларды 

жүзеге асыру негіздері, 

есептік-несиелік және 

инвестициялық талдау   

негіздері туралы, сонымен 

қатар инвестициялық 

жобаларды құру  негіздері, 

коммерциялық банктердің 

инвестициялық  қызметтері 

және инвестициялық 

нарықтың қызмет ету 

негіздері және т.б. туралы 

түсінік алады; 

- ӛзіндік экономикалық 

ойлауды, талдау нәтижелерін 

қорытындылауды, тиімді 

шешім қабылдау бойынша 

шараларды ӛңдеуді үйреніп, 

практикалық дағдыда 

меңгеріп, банктік қызмет 

Бұл курсты оқу үшін 

студенттерге 

«Экономикалық 

теория», 

«Экономикадағы 

математика», 

«Статистика», 

«Қаржы», 

«Кәсіпорын 

экономикасы»курста

рын оқудан алған 

білімдері қажет 

«Қаржы менеджменті», 

«Қаржылық талдау», 

«Тәуекелдерді басқару», 

«Шет мемлекеттер 

қаржысы», «Қаржы 

бақылауы мен  аудит» 

және профильді 

пәндердің таңдау 

бойынша курстарын 

оқып-үйренуге қажетті 

білім мен дағдыларды 

қамтамасыз етеді. 
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саласында ерекше арнайы 

білім алады. 

 Кәсіпорынның 

қаржылық 

инвестициялары 

5 Осы пәннің оқыту мақсаты 

студенттерді  инвестициялық және 

инновациялық  қызметті 

ұйымдастырудың теориялық 

негіздерімен  және осы білімдерді  

қазіргі жағдайда ҚР 

экономикасында  практика жүзінде 

қолдану  блып табылады.  

 

Бұл курс экономикалық  инвестицияның 

мәнін, формалардың кӛп түрлілігін  және 

инвестицияның түрлерін, кәсіпорындардың 

инвестиция қызметін қаржыландыру кӛздері 

және ерекшеліктері, инвестициялық пайданы 

қалыптастыру механизмі, нақты оның мына 

элементтерін: капиталға пайданың орташа 

мӛлшері, инвестициялық процестің ұзақтығы, 

инвестициялау объектісінің жеке 

ерекшеліктері,  инвестициялық 

тәуекелшілдіктің деңгейін қарастырады. 

Осы дициплинада  экономика салаларын және 

еліміздің аймақтарын инвестицияға тартудың 

әдістемелік негіздері, кәсіпорынның 

инвестициялық саясатының негізгі аспектілері 

қаралады.  

Оқу барысында келесі 

міндеттер қойылады: 

-инвестициялық және 

инновациялық  қызметті 

ұйымдастырудың теориялық 

негіздерін меңгеру; 

-экономика салаларының  

және еліміздің  аймақтарын 

инвестицияға тартуды 

бағалау  әдістерін қарастыру; 

-нақты инвес тиция 

формаларын  жүзеге асыру  

және ерекшеліктерімен 

танысу; 

-нақты инвестициялық 

жобалардың  тиімділігін 

бағалау әдістерімен және 

принцптерімен  танысу және 

оларды басқару; 

-қазіргі даму кезеңінде ҚР 

индустриалды- 

инновациялық  дамуының 

негізгі бағытын қарау; 

-қаржылық портфелді 

қалыптастыру  принцптерін 

және  оларды басқаруды 

меңгеру. 

Бұл курсты оқу үшін 

студенттерге 

«Экономикалық 

теория», 

«Экономикадағы 

математика», 

«Статистика», 

«Қаржы», 

«Кәсіпорын 

экономикасы»курста

рын оқудан алған 

білімдері қажет  

«Қаржы менеджменті», 

«Қаржылық талдау», 

«Тәуекелдерді басқару», 

«Шет мемлекеттер 

қаржысы», «Қаржы 

бақылауы мен  аудит» 

және профильді 

пәндердің таңдау 

бойынша курстарын 

оқып-үйренуге қажетті 

білім мен дағдыларды 

қамтамасыз етеді. 

23 Бюджеттік 

органдардағы 

қаржылық 

бақылау және 

аудит 

 

5 «Бюджеттік органдардағы қаржылық 

бақылау және аудит» оқу пәнін 

оқытудың негізгі мақсаты – банктің 

қаржылық жағдайы жайлы толық 

ақпараттарға негізделе отырып, 

экономикалық мәнің ашып, ғылыми 

және тәжірибелік негізін 

студенттерге үйрету. 

«Бюджеттік органдардағы қаржылық бақылау 

және аудит» курсы «Қаржы» мамндығының 

студенттері оқитын теориялық оқу пәндерінің 

базасы, негізі болып табылады.  

«Бюджеттік органдардағы қаржылық бақылау 

және аудит» пәні – нарықтық экономикада 

банк саласындағы банктің толық қаржылық 

жағдайын талдап оған баға беру үшін қажет. 

Сонымен қатар қоғамдағы банк операциялары 

кезіндегі пайда болатын табыстылығы мен 

оның қаржылық жағдайын, жүйесін, оның 

даму заңдылықтары мен негізгі бағыттарын, 

қаржылық шешімдердің әдістерін талдайтын 

және түсіндіретін ғылым. 

Осы алынған білім бойынша 

олар банк ресурстарын 

ұтымды шоғырландырудың 

және оны тиімді жұмсаудың 

жаңа бағыттарын 

қарастыруға талпынады. 

Бұл курсты меңгеру 

үшін студенттерге 

«Экономикалық 

теория», 

«Макороэкономика»

, 

«Микроэкономика», 

«Ақша, несие, 

банктер», «Банк ісі»,   

сияқты пәндерден 

алған білімдері 

қажет.  

 

«Бюджеттік 

органдардағы қаржылық 

бақылау және аудит»  

пәнін толық меңгерген 

студент жалпы белгілі 

бір банктің қаржылық 

жағдайына толық 

сипаттама бере алады, 

«Банк менеджменті 

және маркетингі», «Банк 

тәуекелдері» пәндерін 

меңгере алады. 

 

 Жобаларды 

талдау 

5 Бұл пәнді оқытудың мақсаты 

жобаның негізгі түсініктері мен 

Бұл курс шегінде жобалердің экономикадағы 

рӛлі, мазмұны және ӛмірлік кезеңдері, 

Пәнді оқыту нәтижесінде 

студент жобалық талдау 

«Жобаларды талдау» 

атты пәнді игеру үшін 

Берілген пән бойынша 

алынған білім 
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сипаттамаларының теориялық 

негіздерін, талдаудың түрлері мен 

жобалық талдау әдістерін  

студенттерге үйрету, тиімді жобаны 

анықтай білуді, жобаларды жүзеге 

асыру бойынша тәуекелдерді 

бағалауды үйрету. 

жобалардың талдау әдістері және түрлері 

қарастырылған;  жобалардың тиімділігі мен 

оларды анықтау және жобаларды жүзеге асыру 

кезіндегі тәуекелді бағалау әдістерін 

қарасытыру. 

әдістерін, түрлерін, негізгі 

түсініктерін білулері, 

жобаның тиімділігін, ӛмір 

циклін анықтай білулері, 

жүзеге асырылған жобаның 

тәуекелдеріне баға берулері 

тиіс. 

студент 

«Макроэкономика», 

«Экономикалық 

теория» пәндері 

бойынша білімі болуы 

қажет. 

«Шаруашылық қызметті 

талдау», «Қаржылық 

менеджмент», 

«Инвестицияларды 

қаржыландыру және 

несиелеу» пәндерін игеру 

үшін қажет.  

 Кәсіпорынның 

инвестициялық 

қызметі 

5 Студенттерді кәсіпорынның 

инвестициялық қызметін талдауды 

жүргізуге үйрету, оларға негізгі 

түсініктерді үйрету, кәсіпорынның 

инвестициялық қызметінің 

кӛрсеткіштер жүйесін және оның 

нәтижелерін ашу. 

Берілген курстың шегінде шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің инвестициялық 

мүмкіндіктері,қаржылық шаруашылық 

қызметі  қарастырылады 

Студенттердің 

кәсіпорынның 

инвестициялық қызметі 

аумағындағы теориялық 

білімдерді алуы және 

оларды тәжірибеде бекіту. 

 

Кәсіпорынның 

инвестициялық 

қызметі  пәнін 

меңгеру үшін мына 

пәндер бойынша 

білімдер қажет: 

«салық және салық 

салу», «жобаларды 

талдау», «бизнес 

жоспарлау», 

«қаржылық 

менеджмент». 

Берілген курс мына 

пәндермен байланысты: 

бухгалтерлік есеп, 

қаржылық менеджмент 

 

24 Салықтық 

әкімшілік 

 

6 «Салық әкімшілігі» курсының 

мақсаты – студенттерге Қазақстан 

Республикасының салықтық 

әкімшілігінің құрылу негіздерін 

үйрету; салық заңнамасының 

нормаларын бұзған үшін ӛсімпұлдар 

мен экономикалық санкцияларды 

дұрыс есептеуді үйрету. 

Бұл курс университеттің экономика 

факультетінің студенттерін 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. 

Пәнді оқу нәтижесінде 

студенттер: 

- Салық тӛлеушілерді 

салықтық есепке қоюды; 

- Салықтық есептілік 

нысандарын; 

- Ірі кәсіпорындардың 

мониторингінде тұрған 

кәсіпорындар санын білу; 

ӛсімпұлдар мен айыппұлдық 

санкцияларды есептеу 

механизмін үйрену. 

Осы курсты оқып 

меңгеру үшін студент 

алдыменен келесі 

пәндерді игеруі 

қажет: Экономикалық 

теория негіздері, 

Микроэкономика, 

Макроэкномика, 

Кәсіпорын 

экономикасы, Салық 

және салық салу, Баға 

қалыптастыру 

Ілгерілетілген қаржылық 

есеп, Басқарушылық 

талдау, Қаржылық 

талдау, Компанияның 

қаржылық есеп беруі. 

 Салықтық 

бақылау 

6 “Салықтық бақылау” курсының 

мақсаты – студенттерге 

кәсіпорындардағы корпоративтік 

табыс салығы бойынша салықтық 

тӛлемнің жекелеген құраушы 

бӛліктерін салықтық есепке қоюды, 

есеп регистрларында шаруашылық 

операцияларды кӛрсетуді, салық 

есептілігін толтыруды және оны 

Салық органдарына тапсыруды 

үйрету. 

Бұл курс университеттің экономика 

факультетінің студенттерін 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. 

Пәнді оқу нәтижесінде 

студенттер:-салық есептілігі 

аумағында болып жатқан 

барлық ӛзгерістерден 

хабардар болулары;- 

барлық нормативті 

актілермен білікті жұмыс 

істей білулері, олардың 

ӛзара байланыстарын кӛре 

білулері, олардың 

мазмұнына сындарлы 

қараулары, даулы 

жағдайларда ӛз пікірлерін 

айта білулері тиіс;-

Осы курсты оқып 

меңгеру үшін студент 

алдыменен келесі 

пәндерді игеруі 

қажет: Экономикалық 

теория негіздері, 

Микроэкономика, 

Макроэкномика, 

Кәсіпорын 

экономикасы, Салық 

және салық салу, Баға 

қалыптастыру 

Ілгерілетілген қаржылық 

есеп, Басқарушылық 

талдау, Қаржылық 

талдау, Компанияның 

қаржылық есеп беруі. 
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салықтық есептің 

теориялық білімдерін және 

практикалық қырларын 

білулері тиіс. 

 Кедендік 

жүйедегі салық 

мен тӛлемдер 

6 Берілген курс университеттің 

экономика мамандығының 

студенттерінің дағдыларының 

салықтар мен тӛлемдер облысында   

кедендік жүйеде алдағы уақытта 

тәжірибелік қызметінде қолдануға 

теоретикалық және тәжірибелік   

дайындау мақсатында  арналған. 

Кеден жүйесіндегі барлық ӛзгерістерден 

хабардар болу; 

импорттық-эксперттық операциялар кезінде 

ҚҚС мен акцизді дұрыс есептей білу; 

импорттық-эксперттық операциялар кезінде 

кедендік тӛлемдерді дұрыс есептей білу. 

Берілген курсты оқу үшін 

студентке алдын ала мына 

пәндерді меңгеру қажет: 

«Қаржы», «салық және 

салық салу» 

 

Қаржы. 

Компанияның 

қаржылық есептілігі. 

Салық және салық 

салу.  

 

«Кедендік жүйедегі 

салықтар мен тӛлемдер» 

курсының мақсаты» - 

студенттерге кеден 

жүйесінің бюджетке 

салықтары мен 

тӛлемдерін дұрыс 

есептеу мен мерзімінде 

аударуды үйрету. 

25 Салықтық есеп  5 “Салықтық есеп” курсының 

мақсаты – студенттерге 

кәсіпорындардағы корпоративтік 

табыс салығы бойынша салықтық 

тӛлемнің жекелеген құраушы 

бӛліктерін салықтық есепке қоюды, 

есеп регистрларында шаруашылық 

операцияларды кӛрсетуді, салық 

есептілігін толтыруды және оны 

Салық органдарына тапсыруды 

үйрету. 

Курс студенттерге Салық есебі саласындағы 

барлық нормативтік - құқықтық құжаттарда 

бағдарлануға кӛмектесу; салық есебінің 

нысандарын, әдістерін дұрыс бағалауға 

ғылыми кӛзқарас қалыптастыру; салықтың 

әрбір түрін есепке алу туралы түсінік беру, 

бухгалтерлік сымдарды дұрыс құру, салық 

кезеңі ішінде шаруашылық операциялар 

туралы ақпаратты объективті баяндау. 

Курсты оқу студент жастарда салықтық есепті 

ұйымдастыру және жүргізу, салықтық 

тексерулердің түрлерінің айырмашылықтары 

туралы білімдерді қалыптастыруға және 

бухгалтерлік және салықтық есеп 

тіркелімдерін қолдануды ұйымдастыру 

бойынша практикалық дағды мен іскерлікті 

қалыптастыруға ықпал етеді. 

Пәнді оқу нәтижесінде 

студенттер: 

- салық есептілігі 

аумағында болып жатқан 

барлық ӛзгерістерден 

хабардар болулары; 

-барлық нормативті 

актілермен білікті жұмыс 

істей білулері, олардың 

ӛзара байланыстарын кӛре 

білулері, олардың 

мазмұнына сындарлы 

қараулары, даулы 

жағдайларда ӛз пікірлерін 

айта білулері тиіс; 

-салықтық есептің 

теориялық білімдерін және 

практикалық қырларын 

білулері тиіс. 

Бұл курсты оқу үшін 

студент келесі 

пәндерді алдын ала 

меңгеруі қажет: 

Экономикалық 

теория "қаржыға 

кіріспе", 

"экономиканы 

мемлекеттік реттеу", 

"Бухгалтерлік есеп" 

Бұл пәнді оқу 

барысында алынған 

білімдерді студент 

"Салық және салық 

салу", "Салық 

әкімшілігін жүргізу", 

"Фин.бюджеттік 

ұйымдарда бақылау 

және аудит", "тӛлем 

жүйесі". 

 Қаржылық есеп 

беру 

5 Кәсіпорындағы қаржылық есебінің 

теориясын оқып білу. 

Бюдеттік мекемелердегі сметаның 

орындалу есебінің теориясын оқып 

білу. 

Бюджеттік қаражаттарды қолдану 

және кірістерді қалыптастыру 

мәселелері бойынша нормативті-

құқықтық базамен танысу және 

оларды тәжірибелік жағдайларда 

қолдану мүмкіндігі. 

Шығындар сметасы мен бюджеттің 

орындалу балансын құрастыру 

Пәнді қамтамасыз етуге тиіс: 

- бухгалтерлік(қаржылық) есептіліктің 

мазмұны, оның қағидаттары туралы білімді 

қалыптастыру; 

 дайындау және ұсыну практикалық 

дағдыларын алу; 

әртүрлі пайдаланушылардың талаптарын 

қанағаттандыратын ақпарат 

(ішкі және сыртқы). 

Оқу барысында келесі 

міндеттер қойылады: 

а)қаржылық есептің 

формаларына бағдар беру; 

ә)ақпаратты аналитикалық 

ӛңдеудің негізгі тәсілдері 

мен әдістерін үйрету; 

б)алынған есептердің 

негізінде кӛрсеткіштердің 

ӛзгерісіндегі 

тенденцияларды айқындау; 

в)талдауды жүргізу, оның 

нәтижелерін жалпылау, 

Бұл курсты оқу үшін 

студент келесі 

пәндерді алдын ала 

меңгеруі қажет: 

Экономикалық 

теория "қаржыға 

кіріспе", 

"экономиканы 

мемлекеттік реттеу", 

"Бухгалтерлік 

есеп"», 

Данная дисциплина 

является основой для 

изучения дисциплин» 

Финансовый 

менеджмент«,» 

управленческий учет«,» 

финансовый контроль и 

аудит", а также 

используется при 

написании курсовых и 

дипломных проектов, 

магистерских 

диссертаций. 
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техникасын қолдану. қорытынды мен басқару 

шешімдерінің 

әзірлемелеріне қосымша 

жасау. 

г)экономикалық 

мәселелерді экономикалық 

талдау әдістерін қолдана 

отырып шешу; 

 ШОБ арналған 

ХҚЕС 

 

5 Курс мақсаты: студенттерді 

бухгалтерлік есептің Халықаралық 

қаржылық есеп стандарттарына 

сәйкес жүргізу негіздерімен, оның 

пәні мен әдістерімен, оны 

ұйымдастырудың негіздерімен 

және кәсіпорында бухгалтерлік 

есепті халықаралық стандарттарға 

сай жүргізу әдістемесімен 

таныстыру болып табылады. 

 

Қаржылық есеп пен есептілік ШОБ әрбір 

кәсіпорнында жүргізіледі. Қазіргі жағдайда 

ХҚЕС-ке сәйкес қаржылық есеп пен 

есептіліктің рӛлі мен мәні күшейтіледі. Негізгі 

мақсаты басқару, дайындау , негіздеу және 

әртүрлі деңгейлерде басқару шешімдерін 

қабылдау үшін қажетті ШОБ 

кәсіпорындарының шаруашылық қызметі 

туралы сапалы және уақтылы ақпаратты 

қалыптастыру болып табылады. 

- ақпаратты аналитикалық 

ӛңдеудің негізгі тәсілдері 

мен әдістерін үйрету; 

- алынған есептердің 

негізінде кӛрсеткіштердің 

ӛзгерісіндегі 

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 нәтижесін 

анықтауды игеру. 

Бұл курсты оқу үшін 

студенттер 

"Экономикалық 

теория"," 

Бухгалтерлік есеп"," 

Қаржылық есеп 

ХҚЕС сәйкес» 

Осы пәнді оқу 

барысында алынған 

білімдерді студент 

"салықтық 

әкімшілендіру", 

"кәсіпорындағы 

қаржылық есептің 

тәжірибелік 

аспектілері","Салық 

және салық салу" 

пәндерін оқу кезінде 

қолдана алады.», 

""Салықтық 

әкімшілендіру»Қаржыл

ық талдау»сияқты 

пәндерді оқу үшін 

қажет.  Қаржы, 

бухгалтерлік есеп ақша 

несие банктер, 

экономикалық талдау 

негіздері, аудит 

негіздері 
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