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Құрастырушылар - Академиялық комитет: 

 

- Дарибекова Айгуль Сагатбековна - профессор, қаржы кафедрасының меңгерушісі;  

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

- Брико Михаил Михайлович - «Standartlife» сақтандыру компаниясының директоры; 

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

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

 

 

 

Білім беру бағдарламасына сараптама: 

 

1. Сақтандыру компаниясы «АСКО» 

2. First Heartland Jusan Bank АҚ 

3. ЖШС «Bibiteks» 

4. Қарағанды техникалық университеті. Инженерлік экономика және менеджмент факультеті 

 

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітілген кредиттік оқыту 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру Ережелеріне сәйкес, 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген МЖБС 

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

Білім беру бағдарламасының 

мақсаты 

Түлектерді өндірістік және өндірістік емес сала субъектілерінде ұйымдастырушылық-басқару, 

болжамдық-аналитикалық, әкімшілік-шаруашылық және өндірістік қызметті табысты, сәтті орындауға 

дайындау. 

Бітірушілердің әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру: мақсатқа талпынушылық, ұйымшылдық, 

коммуникабельділік, ұжымда жұмыс істей білуді, өзінің кәсіби қызметінің нәтижелері үшін 

жауапкершілік, азаматтық жауапкершілік, төзімділік, жалпы мәдениетті арттыру, өз бетінше жаңа білім 

мен біліктілік алу және қолдану қабілеті. 

Білім беру бағдарламасы бойынша кадр даярлау бағытының картасы 

Білім беру саласының коды мен атауы 7М04 – Бизнес, басқару және құқық 

Даярлау бағытының коды мен атауы 7М041 – Бизнес және басқару 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы 

7М04101 – «Қаржы» 

Бітірушінің біліктілік сипаты 

Берілетіндәреже 7М04101 – «Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару магистрі 

Маман лауазымдарының тізбесі Шаруашылық жүргізуші субъектінің (сақтандыру компаниясының, аудиторлық компанияның, ЕДБ) 

директоры, Мемлекеттік кірістер департаментінің (басқармасының) директоры, қаржы бөлімінің 

бастығы, қаржы директоры, коммерциялық директор, Қаржы талдаушысы, аудитор немесе ревизор: 

республикалық, өңірлік және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдарда, банктерде, биржаларда, 

қаржы және сақтандыру компанияларында, инвестициялық қорларда, ҚР Қаржы министрлігінде, ҚР 

Ұлттық Банкінде, БЖЗҚ-да, қазынашылық органдарында, түрлі деңгейдегі әкімдіктер жанындағы қаржы 

басқармалары мен бөлімдерінде, барлық меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы 

қызметтері, яғни жоғары кәсіптік білімді талап ететін лауазымдарда. 

Кәсіби қызмет саласы Осы білім беру бағдарламасы бойынша түлектер басқару бағдарламасын жүзеге асырады. барлық 

меншік нысанындағы және қызмет салаларының кәсіпорындарында , қаржы органдары мен сақтандыру 

ұйымдарында, банк мекемелерінде, ипотекалық, лизингтік, факторингтік, брокерлік, зейнетақы, 

инвестициялық компанияларда, ломбардтарда, микрокредиттік ұйымдарда, кредиттік серіктестіктерде, 

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

нарықтарында кәсіби, Талдамалық, консультациялық қызметті жүзеге асыру, сондай-ақ тиісті 

ұйымдарда ғылыми-зерттеу қызметін жүргізуге міндетті. 

Кәсіби қызмет нысаны Республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар, ҚР Қаржы министрлігі, ҚР Экономика 
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және бюджеттік жоспарлау министрлігі, ҚР Ұлттық Банкі, ҚР Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының 

қызметін реттеу және қадағалау агенттігі, министрліктер мен ведомстволардың экономикалық 

қызметтері, банктер, сақтандыру, пансиондық, ипотекалық және лизингтік компаниялар, ломбардтар, 

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

ұйымдық-құқықтық нысандағы шаруашылық субъектілер, экономикалық соттар, Экономикалық 

қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі. 

Кәсіби қызмет функциясы - ұйымдастыру-басқару қызметі.  

- Экономикалық қызмет;  

- өндірістік-технологиялық қызмет; 

- есептік-жобалау қызметі; 

- талдау; 

- консультациялық. 

Кәсіби қызмет түрлері 7М04101 – «Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару магистрлері келесі кәсіби 

қызмет түрлерін атқара алады: ұйымдастырушылық - басқару, өндірістік-технологиялық, есептік-

жобалау, Эксперименталды-зерттеу, экономикалық, талдау және кеңес беру. 
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2. Құзыреттілік картасы 

Коды Жалпы құзыреттілік Коды Оқыту нәтижелері 

ЖҚ1 Құзыретті болу:  

- Магистратурада шет тілін (Кәсіптік) оқыту болашақ магистрдің кәсіби 

қызметінде тілді белсенді меңгеру дағдылары мен іскерлігін одан әрі 

дамыту негізінде шет тілін оқытудың халықаралық стандарттары 

шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдетуге 

мүмкіндік береді. Тілдік, сөйлеу және стилистикалық түсті құралдармен 

жұмыс істеуге дайын болу тек бір-бірімен ғана емес, сонымен қатар 

кәсіби қызметте де көптілді қарым-қатынастың прагматикалық 

жағдайларына сәйкес келеді. 

- психологиялық тұрғыдан басқару қызметінің негізгі мәселелерін 

анықтау және түсіндіру, психологиялық әсер етудің негізгі тәсілдерін 

меңгеру. 

- қазіргі заманғы ұйымды тиімді басқарудың әдіснамасында, әдістері мен 

әдістемесінде, жоғары анықталу жағдайында 

ОН1 

 

Кәсіби коммуникацияларды, психологиялық 

ерекшеліктерді және персоналды басқару әдістерін білу 

және түсіну. Нормативтік-әдістемелік дереккөздерді 

қолдана білу, әлеуметтік-психологиялық 

сипаттамаларды ескере отырып, басқару қызметтерінің 

типтік құжаттарын әзірлеу. Қаржылық операцияларды 

ұйымдастыру процесінде жүргізілген жұмыстың 

нәтижелерін талдауға дайын болу; Психология және 

менеджмент саласында өзін-өзі дамыту стратегиясын 

құру. Осы тілдің ана тілдерімен еркін қарым-қатынас 

жасауға мүмкіндік беретін көлемде шет тілінде диалог 

ұйымдастыра білу. Құбылыстардың әлеуметтік-

психологиялық, ұлттық-мәдени ерекшеліктерін ескере 

отырып, мәдениетаралық өзара әрекеттесу дағдыларына 

ие болу. 

Коды Кәсіби құзыреттілік Коды  

КҚ2 Құзыретті болу: 

- магистранттардың экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеудің 

әдістері мен формаларын меңгеру мақсатында олардың экономикалық 

бағытында. 

Арсеналдағы экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеудің әртүрлі 

әдістері мен стратегиялары-қаржыгердің, қаржы менеджерінің, 

шаруашылық жүргізуші субъект басшысының коммерциялық қызметінің 

сәттілігінің кепілі, сондай-ақ мемлекеттегі әлеуметтік саланы қаржылық 

реттеумен және инвестициялық қызметпен байланысты мәселелерде-

ғылыми зерттеулердің нәтижелерін бағалау әдістерінде және оларды 

ұсыну тәртібінде 

ОН2 

 

Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу 

бағыттарын, шаруашылық жүргізуші субъектілерге 

қаржылық әсер ету әдістерін білу. Экономиканың 

қоғамдық секторында, инвестицияларды қаржылық 

реттеу саласында басқару ерекшеліктерін қолдана білу. 

Сметалық қаржыландыру және мемлекеттің әлеуметтік 

саясаты мәселелерінде ғылыми және практикалық 

білімді, бюджет қаражатын бөлудің жаңа нысандары 

мен бақылаудың жаңа жүйесін қолдануға дайын болу. 

Жалпы, сондай-ақ оның сегменттері бойынша 

инвестициялық нарықтың дамуын талдау дағдыларына 
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- кәсіпорындарда қаржылық жұмысты ұйымдастыру саласында 

басқарушылық шешімдерді іске асыру үшін қаржыны басқару әдістерін 

пайдалануда. 

- кірістерді нарықтық бөлу және халықтың кіріс құрылымына 

мемлекеттік араласу әдістерінің өзара байланысы тетігінде; 

- мемлекеттің жүргізіліп отырған әлеуметтік-экономикалық саясатында, 

даму проблемалары мен бағыттарында; 

- қаржылық нәтижелерге қол жеткізу үшін Фирма ішілік жоспарлау және 

болжау тетігінде. 

ие болу. 

 ОН3 Қаржылық және қаржылық қызметті басқарудың негізгі 

аналитикалық тәсілдері мен әдістерін білу 

ұйымдар. Талдау, жүйелеу және жалпылау қабілеті 

қолданбалы ғылыми зерттеу әдістерін қолдана отырып, 

экономикалық ақпарат. Компанияның экономикалық 

қызметін жоспарлауға, болжауға және бақылауға, ең 

жақсысын таңдауға дайын болу 

материалдық және қаржылық ағындарды басқарудың 

тиімді әдістері. Өзін-өзі дамыту және жаңа 

экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени 

жағдайларға бейімделу дағдыларына ие болу; теңгерімді 

басқару шешімдерін дайындау. 
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КҚ3 Құзыретті болу: 

- салық базаларын қалыптастырудың өзекті проблемаларына, оларды 

оңтайландыруға, негізгі салықтар бойынша салық базаларын 

қалыптастыру кезінде салықтық артықшылықтарды қолданудың өзекті 

проблемалары бойынша пікірталасқа қатысу тәжірибесіне қойылатын 

талаптар; 

- бизнес үдерістерге талдау жүргізуде және шаруашылық жүргізуші 

субъектінің банкротқа ұшырау диагностикасын жүргізуде тиімсіз 

жұмысы жағдайында; 

- халықаралық қаржы нарықтарының, әлемдік қор нарығының және 

инвестициялар нарығының жұмыс істеуі саласындағы білім 

ОН4 Халық пен кәсіпорын қызметкерлерінің табысын 

қалыптастыру теориясы мен практикасы, әлеуметтік 

саясат, өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлау 

бойынша білімді қолдана білу. Әлеуметтік-

экономикалық қатынастардың барлық субъектілерінің 

мүдделерін ескере отырып, әлеуметтік саясат және 

мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру саласындағы 

зерттеулерде ғылыми және практикалық білімді қолдана 

білу. Кәсіпорында жоспарлы жұмысты жүргізу 

алгоритмін әзірлеу; жоспарланған көрсеткіштерді 

бағалау және өндіріс көрсеткіштері мен еңбек 

шығындарын ғылыми негіздеу дағдыларын меңгеру. 

ОН5 Салық салу, бюджеттік-салықтық жоспарлау және 

болжау, банкроттық диагностикасы саласында қазіргі 

заманғы теориялық білім мен практикалық дағдыларды 

тиімді пайдалана білу. Шаруашылық жүргізуші 

субъектінің қаржылық жағдайына зерттеу жүргізуге, 

шаруашылық жүргізуші субъектінің және мемлекеттің 

салық саясатын жоспарлауға дайын болу. Экономикалық 

негіздеу үшін арнайы әдістер мен тәсілдерді қолдана 

отырып, қазіргі заманғы құрал-саймандарды пайдалана 

отырып, шаруашылық жүргізуші субъектілердің бизнес-

процестеріне талдау жүргізу, оларды автоматтандыру 

дағдыларына ие болу 

ОН6 Әлемдік қаржы нарықтары, Ұлттық қор нарықтары, 

кәсіби қызметте Инвестициялар нарығы туралы 

білімдерін қолдана білу. Дайын болу мемлекеттің қаржы 

нарығына талдау жүргізеді, қорытындылар, 

қорытындылар мен ұсыныстар жасайды. Қаржы 

нарықтарын дамыту бойынша зерттеулер жүргізу 

нәтижелері бойынша мемлекеттің инвестицияларды 

қаржыландыру және кредиттеу саласындағы 
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экономикалық саясатын болжау және жоспарлау 

дағдыларына ие болу. 

КҚ4 Құзыретті болу: 

- қазіргі заманғы жағдайларда тәуекелдерді кешенді бағалау мен 

диагностикалауды жүргізу үшін нарықтық экономикадағы тәуекелдерді 

бағалау және басқару саласында; 

- кәсіпорынның дәрменсіздігін бағалау және басқару саласында; 

- кәсіпорынның ақша ағындарын бағалау және басқару саласында 

ОН7 Қаржылық тәуекелдерді басқарудың теориялық 

аспектілері, қаржылық талдаудың негізгі түрлері, 

шаруашылық жүргізуші субъектінің баға саясаты туралы 

білімдерін қолдана білу. Тәуекелдерді талдау және 

бағалау, пайданың өсу резервтерін және ұйымдардың 

негізгі қаржылық көрсеткіштерінің мәндерін арттыру 

жолдарын анықтау, баға дискриминациясын талдаудың 

әртүрлі әдістерін қолдану мүмкіндігі. Қаржылық 

жобалар, қаржылық тәуекелдерді басқару саласында 

өзіндік экономикалық және ғылыми-педагогикалық 

ойлау дағдыларын меңгеру.саясат. 
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3. Пәндер туралы ақпарат 

 

№ Цикл  

 

Пәндер атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы  

(30-50 сөз) 

Кредиттер 

көлемі 

Оқыту 

нәтижелері 

(коды) 

1 БП/ЖК Шетел тілі (кәсіби) 

Магистратурада шет тілін оқыту болашақ магистрдің кәсіби қызметінде 

тілді белсенді меңгеру дағдылары мен іскерлігін одан әрі дамыту 

негізінде шет тілді білім берудің халықаралық стандарттары шең берінде 

коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдетуге мүмкіндік 

береді. 

2 ON1 

2 БП/ЖК Менеджмент 

"Менеджмент" пәні білім беру бағдарламасының міндетті компонентінің 

құрамдас элементі болып табылады, Пән магистранттардың нарықтағы 

кәсіби мамандарын дайындау барысында негізгі пәндердің бірі 

болғандықтан, тереңдете оқытуына арналған. Бұл курс: - адамдардың 

тыныс-тіршілік саласындағы экономикалық жүйе туралы түсінікті 

дамытады, олар әлеуметтік топтарға біріктірілген, олардың әрқайсысы 

экономикада өз функцияларын орындайды (басқару, жалдамалы еңбек 

және т.б.) және осыған сәйкес өзінің үй шаруашылығының әл-ауқатын 

қалыптастырады; - әлеуметтік бағдарланған экономика дегеніміз не, 

экономикалық жүйенің әлеуметтік бағдарының мәніне де және 

әлеуметтік әділеттілікті экономикалық жүйенің экономикалық тиімділігі 

мен қалай ұштастыру керек деген сұрақтарға жауап береді; - нарықтық 

механизм әрекетінің нәтижесінде пайда болатын кірістерді бөлу 

процестеріндегі заңдылықтарды зерттейді; - мемлекеттің кіріс 

қалыптастыру процесіне араласуының негізгі бағыттарын зерттейді; - 

халықтың табысы саласындағы әлемдік стандарттар туралы ұсынысты 

қалыптастырады және әлеуметтік стандарттардың отандық жүйесі 

туралы хабарлайды; - "институт" санаты туралы барынша кеңірек түсінік 

қалыптастырады, халықтың кірістеріне қатысы бар қазіргі заманғы 

әлеуметтік институттар қалай пайда болғаны, олардың қалай дамуы және 

2 ON1 
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мемлекет әлеуметтік-экономикалық жүйедегі осы институттардың 

қызметін қалай реттей алатыны туралы түсінік береді. 

3 БП/ЖК Басқару психологиясы 

Курс психология заңдылықтары тұрғысынан білім беру саласындағы 

кәсіби қызметті талдау қабілетін қалыптастырудың негізгі аспектілеріне, 

кәсіби қызметте психологиялық заңдарды қолдану, тұлғаның 

ұйымдастырушылық мінез-құлқының технологиясы және тұлғааралық 

қарым-қатынасты орнату, басқарушылық функциялардың 

психологиялық ерекшеліктерін анықтау және олардың кәсіби қызметке 

әсерін анықтауға арналған. 

2 ON1 

4 БП/ТК 

Экономиканы 

мемлекеттік қаржылық 

реттеу 

Мемлекет тарапынан қоғамдық өндірісті дамыту мақсатында қажетті 

бағытта мемлекеттік қаржылық реттеу жүзеге асырылады. 

Макроэкономикалық тепе-теңдікке және оның жұмыс істеуінің әрбір 

нақты кезеңінде экономиканың үдемелі дамуына ықпал ету үшін 

шаруашылық жүргізу субъектілеріне қаржылық әсер етудің нысандары 

мен әдістерін мемлекеттің мақсатты және дәйекті қолдану процесі. 

Бұлмәселелер осы курстықарастырады. 

4 ON2 

5 БП/ТК 

Әлеуметтік саладағы  

мемлекеттік қаржылық 

реттеу 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттарының бірі 

Әлеуметтік сала және оның дамуы болып табылады. Осы саланың жай-

күйі көбінесе Еңбек ресурстарын молықтыру процестерін, олардың саны 

мен сапасын, өндірістік күштердің ғылыми-техникалық даму деңгейін 

және басқа да мемлекеттің әлеуметтік салаға қаржылық әсер етудің 

нысандары мен әдістерін қолдануын айқындайды микро және 

макроэкономикалық тепе-теңдік пен бүкіл экономиканың үдемелі 

дамуына ықпал етеді. Бұлмәселелер осы курстықарастырады. 

4 ON2 

6 БП/ТК 

Инвестицияны 

мемлекеттік қаржылық 

реттеу 

Нарықтық қатынастар жүйесіндегі инвестицияларды зерттейді.  

Инвестициялар ұлттық экономиканы дамытудың маңызды драйвері 

болып табылады. Олар экономикалық өсуді, мемлекеттегі жұмыспен 

қамту деңгейін айқындайды, әлеуметтік - экономикалық дамудың 

инновациялық жолы бойынша қозғалысты қамтамасыз етеді. Бұл курс 

инвестициялық қызметке қаржылық әсер етудің нысандары мен 

әдістерін, белгісіздік және тәуекел жағдайында инвестициялық жобаны 

бағалауды, қаржылық инвестициялардың табыстылығы мен тәуекелін, 

4 ON2 
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халықаралық инвестицияларды, олардың микро және 

макроэкономикалық тепе-теңдік пен бүкіл экономиканың үдемелі 

дамуына әсерін қарастырады. 

7 БП/ЖК 
Қаржылық 

менеджмент(ілгерілмелі) 

Пәнді оқытудың мақсаты – магистрлердің қаржы менеджментінің 

теориясы мен қазіргі заманғы үрдістері туралы білім жүйесін меңгерген, 

қаржыны басқару әдістерін қолдана білетін және кәсіпорындарда 

қаржылық жұмысты ұйымдастыру саласындағы басқару шешімдерін 

жүзеге асыру үшін құзыреттілікке ие магистрлерді даярлаудың білім 

беру нәтижелеріне жетудегі терең теориялық білімі мен практикалық 

тәжірибесін игеру. Пән тәжірибелі қаржы менеджерлерін дайындау 

саласындағы халықаралық стандарттарға бағдар болып табылады 

2 ON3 

8 БП/ТК 
Табыс және жалақы 

саясаты 

Еңбек нарығының институттары, әлеуметтік сақтандыру институттары 

және әлеуметтік көмек институттары қарастырылады. Құрылымы 

нарықтық экономикалық процестердің нәтижесінде де, ұлттық кірісті 

қайта бөлу әдістерімен кірістерді қалыптастыру процесіне мемлекеттің 

араласуының көмегімен де өзгеруі мүмкін халықтың табыстары. 

4 ON4 

9 БП/ТК 

Әлеуметтік-

экономикалық мемлекет 

саясаты 

Бұл курс әлеуметтік саясаттың теориялық негіздері мен тарихын, 

әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын және 

заңнамалық базаны, экономикалық шешімдердің әлеуметтік 

салдарларын, Халықты әлеуметтік қорғауды, қазіргі жағдайдағы 

мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының басымдықтарын 

қарастырады. 

4 ON4 

10 БП/ТК 
Ішкі фирмалық 

жоспарлау 

Курс Фирма ішілік жоспарлауға арналған – қойылған мақсаттарға жету 

бойынша әртүрлі қызметтер мен бөлімшелердің күш-жігерін 

үйлестіретін және біріктіретін кәсіпорын қызметін басқарудың қазіргі 

заманғы тұжырымдамасы. Кәсіпорынның пайдасын басқаруға, сондай-ақ 

банкроттықты және дағдарысты жағдайларды болдырмау тәсілдеріне көп 

көңіл бөлінген. Кәсіпорынның мақсаттарын іске асыру үдерісімен 

байланысты барлық мәселелер кешені қаралды: жоспарлау, бюджеттерді 

әзірлеу, қызметтің нақты нәтижелерінің жоспарлы нәтижесінен ауытқуы, 

оңтайлы басқару шешімдерін әзірлеу. 

4 ON4 

11 БП/ТК Салық саясатын талдау Бұл курс салықтық жоспарлау мен болжауды, корпоративтік салықтық 5 ON5 



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жүйесі 

 

Білім беру бағдарламасы 

7М04101-«Қаржы» 

СМЖ БББ-2021 

01 Нұсқа 

Күні 31.08.21 ж. 

16 беттің 13 беті 

 

және оңтайландыру жоспарлауды, кәсіпорындағы ішкі салықтық жоспарлауды, стратегиялық 

салықтық жоспарлауды, мемлекеттің салық пиитикасын оңтайландыру 

мақсатында мемлекеттегі салық жүйесін салықтық реттеуді жетілдіру 

жөніндегі іс-шараларды зерделеуді көздейді. 

12 БП/ТК 
Бизнес процестерін 

талдау 

Бизнес-үдерістерді талдау шығындарды азайтуға, тиімділікті арттыруға 

және ақыр соңында кәсіпорынның табысын арттыруға көмектеседі. 

Бизнес-үдерістерді құру нақты түсінік береді: қандай кезеңге кім жауап 

береді, қандай лауазымға ие және не істеу керек. Мұндай құрылымдау 

өндірісті ұйымдастырудың ашық схемасын жасайды және оны оңай 

басқаруға мүмкіндік береді. Бизнесті ұйымдастыру осылайша қаржылық 

және уақытша ресурстардың артық шығындарын анықтауға көмектеседі. 

Бұл курсты оқиды. 

5 ON5 

13 БП/ТК 
Банкроттылықты 

диагностикалау 

Банкроттықтың диагностикасы оның дағдарыстық даму белгілерін 

ерте анықтау мақсатында кәсіпорынның қаржылық жағдайын зерттеу, 

дағдарыс ауқымын анықтау және кәсіпорынның дағдарыстық дамуына 

себепші болатын факторлар құрамын зерттеу болып табылады. Бұл 

курсты оқиды. 

5 ON5 

14 БП/ТК 
Дүниежүзілік қаржы 

нарығы 

Курста ірі қаржы орталықтарына салыстырмалы талдау беріледі, 

дүниежүзілік қаржы орталығын қалыптастыру принциптері, қаржы 

нарықтарының үлгілері, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері, 

мемлекеттік реттеу ерекшеліктері, әлемдік нарықтың ірі 

қатысушыларының өзара іс-қимыл тетігі анықталады. 

4 ON6 

15 БП/ТК 
Дүниежүзілік қор 

нарығы 

Дүниежүзілік қор нарығы оның негізін құрайтын және қайталама қаржы 

ресурстарының нарығы болып табылатын Ұлттық қор нарықтарын 

қондыруды білдіреді. Егер Ұлттық қор нарықтарында қаржы 

мәмілелерінің субъектілері осы елдің заңды және жеке тұлғалары болып 

табылса, онда ДҚН - да-әр түрлі елдер. Курс әлемнің жетекші елдерінің 

қаржы нарықтарының құрылымы мен қызмет ету ерекшеліктерін 

қарастырады. 

4 ON6 

16 

БП/ТК Дүниежүзілік 

инвестиция нарығы 

Ұзақ мерзімді капиталдардың халықаралық қозғалысы процесі өз 

орбитасына капиталды не сол және басқа да бір мезгілде 

экспорттаушылар немесе импорттаушылар ретінде әрекет ететін әлемнің 

4 ON6 
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барлық елдерін тарта отырып, үнемі жеделдейді. Капиталды шетелге 

әкету (экспорттау) негізінде экономикалық субъектілердің 

(компаниялардың, банктердің, өнеркәсіптік топтардың және т .б.) өз 

табысын ұлғайтуға ұмтылысы жатыр. 

17 БП/ТК 

Шаруашылық 

субъектілердің 

тәуекелдерін талдау 

және бағалау әдістері 

Тәуекелдерді басқаруды тәжірибеде қолдану кәсіпорындардың нарықтық 

жағдайларда өмір сүруін сақтауға, олардың өмірлік циклдерінің 

ұзақтығын ұлғайтуға, сыртқы әсерлерге төзімділікті арттыруға, сондай-

ақ олардың Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін жақсартуға 

мүмкіндік береді. Тәуекелдерді басқару жағдайдың дамуын бақылауға 

және сол немесе өзге де шаралардың қабылдануын тәуекел 

оқиғаларының пайда болуының оң салдарын барынша азайтуға және 

теріс салдарын азайтуға мүмкіндік береді. 

5 ON7 

18 БП/ТК 

Шаруашылық жүргізуші 

субъектінің қаржылық 

дәрменсіздігі 

Кәсіпорындағы қаржылық тәуекелдерді өлшеу және бағалау тәсілдерін, 

кәсіпорындағы қаржылық тәуекелдерді басқару жүйесін, шаруашылық 

жүргізуші субъектінің кредиттік және нарықтық тәуекелдерін басқару ды 

зерделеу. 

5 ON7 

19 БП/ТК 
Кәсіпкерлік қызметтегі 

тәуекел-менеджмент 

Қаржыландыру және инвестициялауды басқару жүйесіндегі ақша 

ағындары. Ақша ағындарын есепке алу. Ақша ағындарын басқарудағы 

уақыт және тәуекел факторларын есепке алу. Ақша ағындарын болжау, 

оның нысандары мен әдістері. Ақша қаражатын басқару жөніндегі 

саясатты оңтайландыру. Ақша ағындарын оңтайландыру құралдары және 

оның тиімділігін бағалау. Ақша ағындарын басқару саясатының және 

кәсіпорынның қаржылық жағдайының өзара байланысы. 

5 ON7 

20 ЖК Өндірістік практика 

Магистранттың өндірістік  практикасы оқу процесінде жинаған 

теориялық білімдерін бекіту, дағдыларды, құзыреттер мен оқыған білім 

беру бағдарламасы бойынша практикалық кәсіби қызмет тәжірибесін 

алу, сондай-ақ озық тәжірибені меңгеру мақсатында өткізіледі.    

5 ON7 

21 МҒЗЖ 

Магистрлік жобаны 

орындауды қоса 

есептегендегі 

магистранттың 

тәжірибелік-зерттеу 

Алған білімін практикамен ұштастыра отырып, өз мамандығы бойынша  

ғылыми-зерттеу жұмысын жасауды меңгереді. 

Ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізудің принциптері мен тәсілдерін біледі. 

Ғылыми пайымдау, тұжырым жасауға, зерттеуші ретінде ой қорытуға 

дағдыланады. 

13 ON7 



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жүйесі 

 

Білім беру бағдарламасы 

7М04101-«Қаржы» 

СМЖ БББ-2021 

01 Нұсқа 

Күні 31.08.21 ж. 

16 беттің 15 беті 

 

жұмысы Ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау және теория мен практиканы 

ұштастыру құзыретіне ие болады. 

 

4. Білім беру бағдарламасының мазмұны 

 

М
о
д

у
л

ь
 т

ү
р

і 

М
о
д

у
л

ь
 а

т
а
у
ы

 

м
ен

 ш
и

ф
р

ы
 

М
К

/Ж
К

/Т
К

 

П
ән

 к
о
д

ы
 

Құзырет қалыптастыратын пәндер атауы  

Е
С

T
S

 

к
р

ед
и

т
т
ер

 

к
ө
л

ем
і 

 

С
а
ғ
а
т
 с

а
н

ы
 

С
ем

е
ст

р
  

Б
а
қ

ы
л

а
у
т
ү
р

і 

О
қ

ы
т
у
 

н
әт

и
ж

ел
ер

і 

(к
о
д

ы
) 

ЖМ 
КК 01 Кәсіби және 

коммуникативтік 

ЖК ShT 5201 Шетел тілі (кәсіби) 2 60 1 Э 

ON1 ЖК Men 5202 Менеджмент 2 60 1 Э 

ЖК BР 5203 Басқару психологиясы 2 60 1 Э 

 1 модуль бойынша барлығы  6 180  3  

ММ 
NE 02 Нарықтық 

экономика 

ТК 

EMKR 5204 Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу 

4 120 1 Э 
ON2 

 
ASMKR 5204 Әлеуметтік саладағы мемлекеттік қаржылық реттеу 

IMKR 5204 Инвестицияны мемлекеттік қаржылық реттеу  

ЖК KM 5301 Қаржылық менеджмент (ілгерілмелі) 2 60 1 Э ON3 

ТК 

TJS 5302 Табыс және жалақы саясаты 

4 120 1 Э ON4 AEMS 5302 Әлеуметтік-экономикалық мемлекет саясаты 

IJ5302 Ішкіфирмалық жоспарлау 

 2модуль бойыншабарлығы  10 300  3  

ММ 
КA 03 Қаржылық 

және аналитикалық 

ТК 

SSTO 5303 Салық саясатын талдау және оңтайландыру  

5 150 1 Э 
ON5 

 
BPT 5303 Бизнес процестерін талдау 

BD 5303 Банкроттылықты диагностикалау 

ТК 

DKN 5304 Дүниежүзілік қаржы нарығы  

5 150 1 Э ON6 DKN 5304 Дүниежүзілік қор нарығы 

DIN 5304 Дүниежүзілік инвестиция нарығы 

ТК ShSTTBA 

5305 

Шаруашылық субъектілердің тәуекелдерін талдау және 

бағалау әдістері 
5 150 1 Э ON7 
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ShZhSKD 

5305 

Шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық 

дәрменсіздігі 

KKTM 5305 Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекел-менеджмент 

ЖК  Өндірістік практика 5 150 2  ON7 

МК  Магистрлік жобаны орындауды қоса есептегендегі 

магистранттың тәжірибелік-зерттеу жұмысы 

13 390 1,2  

 3 модуль бойынша барлығы  32 960  3  

ММ 
Att04 

Аттестациялық 

МК  Магистрлік жобаны рәсімдеу және қорғау 12 360 2  ON7 

 4 модуль бойынша барлығы  12 360    

 Оқу жоспары бойынша барлығы  60 1800  9  

 

5. Жұмыс берушілер тізімі 

 

№ Компаниялардың, кәсіпорындардың, ұйымдардың атауы 
Контакттар 

Телефон e-mail 

1 Қарағанды қаласы бойынша салық басқармасы 87013487723 - 

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

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

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

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

 

 


