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3 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Статистика/Статистика 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Пәннің мақсаты статистиканың 
ұғымдарын,принциптерін,әдістерін әлеуметтік-экономикалық процесстер мен құбылыстардың өзгеруін 

анықтауды білу./Цель дисциплины - знать принципы организации статистического наблюдения и сбора 
статистической информации; теоретические основы построения систем показателей социально-экономической 
статистики;методологию построения национальных счетов. 
Білуі тиіс/Знать:Экономикалық көрсеткіштерді құру, талдау және қолдану статистикасы мен статистикасы.Осы 
мақсаттарға қол жеткізу үшін математикалық статистика әдістерін және экономикадағы көрсеткіштерді есептеу 
әдісін зерделеуге болады./Методологию и методику статистики для построения, анализа и применения 
экономических показателей.Достигнуть указанных целей, можно изучив методы математической статистики и 
методику расчета показателей в экономике. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Ұлттық индикаторлар негізінде табыстарды бөлуді, кірістерді пайдалануды 
есепке алуды және талдауды жүргізуді, әдістемені және статистиканың белгілі әдістерін және есептеулерді 
талдауды пайдалана отырып мәселелерді шеше білу./Составлять расчеты и анализ распределения, 
использования доходов на основе национальных показателей;уметь решать задачи с использованием 
методологии и известных методов статистики и анализа расчетов. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Студенттер экономикалық процестерді дамытудың теориялық 
алғышарттары, математика және статистика әдістерін меңгеру, сондай-ақ экономикалық құндылықтарды 
өңдеудің ақпараттық жүйелерінің құралдары бойынша тапсырмаларды тұжырымдауды меңгеріп, осы 

мақсаттарға жету үшін статистикалық талдау мен ақпаратты өңдеу әдістерін зерттей аласыз./В овладении 
студентами навыков формулировки задач на основе теоретических предпосылок развития экономических 
процессов, освоениии методов математики и статистики, а также средств систем обработки информации 
экономического значения.Достигнуть указанных целей, можно изучив цели статистического анализа и методы 
обработки информации.  
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Статистикалық ақпараттарды қорытындылау әдістерін меңгеру, 
негізгі статистикалық көрсеткіштерді есептеу, талдау әдістемесін меңгеру./ В разработке и реализации методов 
статистики в практике для экономического анализа и составления индикативных планов на макро - 
микроуровнях и региональной экономике. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Нарықтық экономиканың дамуы өндірісті 
жандандыру және оның тиімділігін арттыру бағытын алдын-ала белгілейді, бұл кез-келген меншік нысанын 
ұйымдастырудың барлық аспектілерін басқаруды және жоспарлауды жетілдірумен қатар жүреді.Экономикалық 
менеджментті жетілдіру статистиканың өсіп келе жатқан рөлі мен статистикалық зерттеулердің ғылыми 
деңгейінің артуымен тығыз байланысты.«Статистика» пәнінің теориялық негіздері әлеуметтік-экономикалық 
теорияның ережелері мен диалектикалық білім беру әдісі қағидаттарынан құралған, сондай-ақ өндіріс 
тиімділігінің қол жетімді қорлары және оның даму тенденцияларының болжамдары анықталған индикаторлар 
жүйесін зерттейді./Дисциплина изучает принципы организации статистического наблюдения и сбора 

статистической информации; теоретические основы построения систем показателей социально-экономической 
статистики; методологию построения национальных счетов.Теоретическую основу дисциплины «Статистика» 
составляют положения социально-экономической теории и принцип диалектического метода познания.Также 
она изучает  системы показателей, с помощью которых выявляются имеющиеся резервы роста эффективности 
производства и прогноз тенденций его развития.  
Қысқаша сипаттамасы/ Краткое описание:Статистика туралы ғылым, статистика теориясы мен әдістемесі, 
әлеуметтік-экономикалық статистиканың көрсеткіштері туралы түсінікке ие болыңыз. Әлеуметтік-
экономикалық процестерді зерттеуде статистикалық әдістерді қолданыңыз. Уақытылы басқарушылық 

шешімдер қабылдау үшін статистикалық ақпаратты жинақтау әдістемесіне ие болу./Иметь представление о 
статистике как науки, теории и методологии статистики, показателей социально-экономической статистики. 
Использовать статистические методы в анализе исследование социально-экономических процессов.Владеть 
методикой обобщения статистической информации для своевременного принятия управленческих решений. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Экономикалық теория/Экономическая теория 
Постреквизиттер/ Постреквизиты:Эконометрика/Эконометрика 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау/Анализ 
данных и  экономическое прогнозирование 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Мәліметтерді талдау және экономиканы 
болжамдау  негіздерін оқыту өткен жылдардағы немесе осы күнге болашақта әрі қарай дамуына әкелетін 
болжамдарды өңдеу мақсатымен  кәсіпорынның экономикасы жағдайын анықтайды./С помощью анализа 
данных и  экономического прогнозирования  можно выявить внутрипроизводственные резервы и опеределить 
основные направления экономического прогнозирования.Также ознакомление с мировым информационным 
рынком и тенденциями его развития;освоение студентами технологий обработки массовых данных 
экономического характера с применением статистических методов на базе современных технических и 
программных средств;изучению специальных возможностей компьютерных технологий Microsoft и 
статистических пакетов по решению задач обработки и анализа данных;освоению практических навыков по 

работе с новыми компьютерными технологиями, включающими методы статистической обработки. 
Білуі тиіс/Знать:Комбинаторика формулаларын оқиғанның  ықтималдығын табу, ықтималдарды, қосу және 
көбейту теоремаларын қолдану;СБ есептерінің математикалық моделін құру принципі, объеективті бағалаудың 
экономикалық мағынасы, тасымалдау есебінің шартын білу./Знать методы формализованного математико-
статистического описания процессов и представления их как эконометрических моделей различного вида и 
формы, методы объективной оценки полученных результатов, основанные на системе общепринятых 



вероятностных критериев; принцип построения математической модели ЗЛП, экономическийй смысл 
объективно обусловленных оценок, условие существования решение транспортнойзадачи. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Міндетті тапсырмаларды мазмұндық компонент, белгілі бір кеңістіктік және 
уақыттық параметрлерді көрсете отырып, нақты бір нысанда қалыптастыру, қол жетімді ықтимал ақпарат 

көздерінен таңдау, сенімді және салыстырмалы ақпаратпен қамтамасыз ету, бастапқы және интеграцияланған 
ақпаратты өңдеу әдістерін таңдау және қолдану, нәтижелерді және бағалау жүйелерін мұқият талдау 
айырмашылықтардың, ерекшеліктердің, анықталған сәйкессіздіктердің себептерін анықтауға, мүмкін болатын 
ресурстарды анықтауға мүмкіндік береді процесс және олардың өлшемдері; оларды белсендіру жағдайларын 
сипаттау./Формулировать поставленную задачу в предельно конкретной форме, с указанием содержательной 
составляющей, конкретных пространственных и временных параметров;выбирать из возможных 
информационных источников доступные, обеспечивающие достоверные и сопоставимые сведения;выбирать и 
применить методы первичной и комплексной обработки информации;выполнять содержательный анализ 

полученных результатов и системы оценочных показателей;устанавливать причины выявленных различий, 
особенностей, несоответствий, определять возможные ресурсы развития процесса и их размеры; 
характеризовать условия их активизации. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Өз бетімен қарапайым эконометрикалық үлгілерді құру және 
зерттеу, үлгілердің параметрлерін бағалау мен нәтижелерін пайдалану./ В выбирке и применении методов 
первичной и комплексной обработки информации; в выполнении содержательного анализа полученных 
результатов и системы оценочных показателей. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Әлеуметтік-экономикалық процестерді сандық сипаттаудың 

заманауи әдістерін білу, нәтижелерді талдау және олардың басқару және болжамдық мәселелерін шешу үшін 
практикалық қолдану, компьютерлік әдістерді қолдану арқылы экономикадағы математика негіздерін 
қолданбалы әдістерін синтездеу./В знании современных методов количественного описания социально-
экономических процессов, анализ результатов и практического их применения для решения управленческих и 
прогнозных задач,синтез основных прикладных методов математики в экономике с использованием 
компьютерных программ.  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән ақпараттандырудың жалпы 
мәселелерін зерттейді, автоматтандырылған ақпараттық технологиялардың, жүйелердің тұжырымдамаларын 
береді, олардың жіктелуін қамтамасыз етеді.Компьютерлік желілерде жұмыс істеу жағдайында 

пайдаланушылардың қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін жүйелер мен технологиялардың қажетті түрлерін 
сипаттауға ерекше көңіл бөлінеді. Деректерді талдау үшін экономикадағы ақпараттық технологияларды 
пайдалану қарастырылады./Даннная дисциплина изучает общие вопросы информатизации, даются понятия 
автоматизированных информационных технологий, систем, приводится их классификация.Особое внимание 
уделяется описанию необходимых видов обеспечения систем и технологий с учетом потребностей 
пользователей в условиях работы в компьютерных сетях.Рассматриваются использование информационных 
технологий в экономике для анализа данных. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Қазіргі жағдайда ақпаратты қорғау неғұрлым күрделі проблема 

болып отыр, бұл бірқатар жағдайларға байланысты, олардың негізгілері мыналар болып табылады: электрондық 
есептеу техникасы (ЭЕТ) құралдарын жаппай тарату; шифрлау технологияларын күрделендіру; тек мемлекеттік 
және әскери құпияны ғана емес, өнеркәсіптік, коммерциялық және қаржылық құпияларды қорғау қажеттілігі; 
ақпаратқа рұқсатсыз іс-қимыл жасаудың кеңеюі./Защита информации в современных условиях становится все 
более сложной проблемой, что обусловлено рядом обстоятельств, основными из которых являются: массовое 
распространение средств электронной вычислительной техники (ЭВТ); усложнение шифровальных технологий; 
необходимость защиты не только государственной и военной тайны, но и промышленной, коммерческой и 
финансовой тайн; расширяющиеся возможности несанкционированных действий над информацией. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Экономикалық теория/Экономическая теория 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Эконометрика/Эконометрика 

2 
ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Кәсіпкерлік құқық/Предпринимательское  право 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Кәсіпкерлік құқықтың ұғымдарын, атқару 
билігінің жүзеге асыру механизмдерін оқыту, әкімшілік қызметтің нысандары мен әдістерін 
үйретеді.Студенттерді құқық әлеміне жетелеу; алуан түрлі оқыту тәсілдерінің көмегімен студенттерге мемлекет 
және құқық, мемлекеттік- құқықтық құбылыстар мен үрдістер , әр түрлі құқық салалары туралы қажетті білім 
беру; студенттердің саяси және құқықтық мәдениетінің қалыптасуына ықпал жасау;студенттердің өз 

құқықтарын біліп, заң талаптарын орындап құқықтық мемлекет құруға белсенділіктерін арттыру./ Обучение 
понятиям предпринимательского права, механизмам реализации исполнительной власти, формам обучения и 
методам административного обслуживания.Вывод студентов в правовой мир; предоставление студентам 
необходимых знаний о государстве и праве, государственно-правовых явлениях и направлениях, различных 
областях права; способствовать формированию политической и правовой культуры студентов, расширять 
знания студентов о своих правах и создавать правовое государство путем соблюдения требований 
законодательства 
Білуі тиіс/Знать:Кәсіпкерлік заңдылықтарды, кәсіпкерлік құқық ғылымының пәні мен жүйесін, қаржылық 

құқық ғылымының дамуын. Мемлекет пен құқықтың туындау, дамуы және қызмет етуінің жалпы 
заңдылықтарын; құқық түсінігін, жүйесі мен көздерін, ұғымдарын, олардың әлеуметтік маңызын;ҚР 
Конституциясының негізгі қасиеттерін;заңды мінез-құлық, заң бұзушылық, жауаптылық ұғымдарын./Понятие, 
сущность, основные принципы предпринимательс.кого права как отрасли права.Содержание 
предпринимательских отношений и предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы 
хозяйствующих субъектов;особенности правового регулирования предпринимательских отношений; принципы, 
задачи, структуру, систему хозяйственного законодательства, регулирующего предпринимательские отношения. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Кәсіпкерлік құқықтық санаттармен ойлау; қазіргі кезеңдегі алуан түрлі қоғамдық 

- саяси құбылыстарға еркін талдау жасау, өз еркімен нақты жәйттер бойынша құқықтық санаттарды, негізгі 
институттарды қолдана отырып, зерттеудің арнайы амал, тәсілдерін пайдалана отырып мемлекеттік - құқықтық 
құбылыстарға дұрыс баға беріп ойлану./Уметь применять нормативные правовые акты, в частности, при 
рассмотрении предпринимательских и гражданско-правовых споров; составлять различные виды 
предпринимательских договоров;решать задачи и ситуационные упражнения, составленные на основе 
обобщения правоприменительной и судебной практики разрешения хозяйственных споров. 



Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Қазақстан  Республикасындағы әкімшілік құқық ғылымының 
дамуын,  тарихы мен рөлі мен орнын./Иметь навыки применения полученных знаний к конкретным жизненным 
ситуациям, особенности  предпринимательского права. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Кәсіпкерлік құқық туралы ғылымның теориялық ережелерін және 

азаматтық және іскерлік құқық нормаларын меңгеру./В усвоении теоретических положений науки 
предпринимательского права и норм гражданского и предпринимательского законодательства. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл пән Қазақстан Республикасында 
экономикалық қатынастарды реттейтін ережелердің мазмұнын зерттейді; іскерлік қатынастар саласында негізгі 
нормативтік құқықтық актілерді зерттеу; іскерлік қарым-қатынастың ерекшеліктерін зерделеу, іскерлік қарым-
қатынас пен кәсіпкерлік қызметтің мазмұнын негіздейді; кәсіпкерлік субъектілерінің ұйымдық-құқықтық 
нысандарын; іскерлік қатынастарды құқықтық реттеу ерекшеліктері;іскерлік қатынастарды реттейтін 
экономикалық заңнама жүйесінің принциптері, мақсаттары, құрылымы зерттейді./Данная дисциплина  изучает 

содержания норм, регулирующих хозяйственные отношения в Республике Казахстан; изучение основных 
нормативных правовых актов в сфере предпринимательских отношений; изучение специфики 
предпринимательских отношений.Дает основы изучения содержания предпринимательских отношений и 
предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов; особенности 
правового регулирования предпринимательских отношений;принципы, задачи, структуру, систему 
хозяйственного законодательства, регулирующего предпринимательские отношения. 
Қысқаша сипаттамасы/ Краткое описание:Кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ұғымдары мен 
категориялары, институттары; кәсіпкерлікті ұйымдастырудың құқықтық нысандары мен рәсімдері; кәсіпкерлік 

қызметті ұйымдастыруға арналған құжаттар пакетін ресімдеу, кәсіпкерлік қызметте қолданылатын келісімшарт 
түрлері; шешім қабылдау әдісі./Основные теоретические понятия и категории, институты 
предпринимательского права; правовые формы и порядок организации предпринимательства; виды договоров, 
применяемых в предпринимательской деятельности, составление пакета документов для организации 
предпринимательской деятельности; методика принятия решений. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Экономикалық теория /Экономическая теория 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Экономиканы мемлекеттік реттеу/Государственное регулирование 
экономики 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Әкімшілік құқық /Административное право 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Әкімшілік құқықтың ұғымдарын, атқару билігінің 
жүзеге асыру механизмдерін оқыту, әкімшілік қызметтің нысандары мен әдістерін үйретеді./Соотношение 
административного права со смежными отраслями права.Разъяснить понятие и особенности административного 
права, как науки о государственном управлении.Раскрыть особенности предмета и методов административного 
права. Рассмотреть историю развития административного права и современные тенденции ее развития. 
Рассмотреть источники административного права и ее систему. 
Білуі тиіс/Знать:Әкімшілік заңдылықтарды, әкімшілік құқық ғылымының пәні мен жүйесін, әкімшілік құқық 
ғылымының дамуын./Понятие, сущность, основные принципы административного права как отрасли права. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Әкімшілік құқықтың мемлекеттік басқару әдісі ретінде түсінігі мен 
ерекшеліктерін түсіндіріп, тақырыптың ерекшеліктерін және әкімшілік құқық әдістерін ашыңыз./Разъяснить 
понятие и особенности административного права, как науки о государственном управлении.Раскрыть 
особенности предмета и методов административного права.  
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Қазақстан  Республикасындағы әкімшілік құқық ғылымының 
дамуын,  тарихы мен рөлі мен орнын./Иметь навыки применения полученных знаний к конкретным жизненным 
ситуациям,в  особенности современного административного права. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Әкімшілік құқық салаларының жеке саласы және құқықтық 

циклдің алдыңғы қатарлы саласын білу./В понятии и особенности административного права, как науки о 
государственном управлении. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Әкімшілік құқық - мемлекеттің атқарушы 
органдарын ұйымдастыру мен пайдалану процесінде әлеуметтік қатынастарды реттейтін құқықтық 
нормалардың жиынтығы болып табылатын заңның негізгі саласы. Жоғарыда келтірілген анықтама ең заманауи 
болып табылады, өйткені мемлекеттік басқару функциясын жүзеге асырумен айналысатын атқарушы органдар, 
яғни мемлекеттік басқару.Экономикалық білім беру жүйесінде құқықтық оқыту маңызды орын алады. 
«Әкімшілік құқық» курсы жалпы білім беру құндылығы ғана емес.Ол болашақ бухгалтерлерді экономиканың 

әртүрлі салаларында және менеджерлермен заңның әрекет ету механизмімен таныстыру және бұл механизммен 
жұмыс істеудің алғашқы дағдыларын беру үшін арналған./Административное право- это базовая отрасль права, 
представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в процессе 
организации и деятельности исполнительных органов государства.Приведенное определение является наиболее 
современным, так как именно органы исполнительной власти занимаются реализацией функции 
государственного управления, то есть государственным управлением.В системе экономического образования 
важное место занимает правовая подготовка.Курс «Административное право» имеет не просто 
общеобразовательное значение.Он предназначен для того, чтобы ознакомить будущих бухгалтеровв различных 
областях экономики и управленцев с механизмом действия права и дать первые навыки работы с этим 

механизмом. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Әкімшілік құқық өзінің серпінділігімен ерекшеленеді және 
мемлекеттік органдар жүйесінде, сондай – ақ әкімшілік-құқықтық салада қолданыстағы нормативтік актілер 
жүйесінде тұрақты өзгерістермен сипатталады. Курстың теориялық негізін республиканың әкімшілік заңнамасы 
саласындағы нормативтік-құқықтық актілер, сондай - ақ Әкімшілік құқық саласындағы отандық және шетелдік 
ғалымдардың іргелі ғылыми-практикалық еңбектері құрайды. Осыған байланысты осы пәнді оқу барысында 
арнайы білімді, іскерлікті, дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оқытудың интерактивті әдістерін: 
дискуссиялар, презентациялар, ситуациялық есептер, жобалар әдісі, кейсметод, қысқа баяндама, ашық және 

жабық тесттер және т. б. пайдаланған жөн./Административное право отличается свое динамичностью и 
характеризуется постоянными изменениями как в системе государственных органов, так и в системе 
нормативных актов, действующих в административно – правовой сфере. Соответственно теоретическую основу 
курса составляют нормативно-правовые акты в сфере административного законодательства республики, а также 
фундаментальные научно - практические труды отечественных и зарубежных ученых в области 



административного права. В этой связи в процессе изучения данной дисциплины целесообразно использовать 
интерактивные методы обучения, направленные на формирование специальных знаний, умений, навыков: 
дискуссии, презентации, ситуационные задачи, метод проектов, кейсметод, короткий доклад, открытые и 
закрытые тесты и др. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Экономикалық теория /Экономическая теория 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Экономиканы мемлекеттік реттеу/Государственное регулирование 
экономики 

3 
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5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Кәсіпорын экономикасы/Экономика предприятия 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Курстың мақсаты: кәсіпорынның өндірістік 
қызметінің материалдық, техникалық және әлеуметтік-экономикалық жағдайының байланыстары туралы 
кешенді білімді қалыптастыру. Курстың мақсаты: нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорын 

экономикасының теориялық және практикалық негіздерін меңгеру../Цель курса: формирование комплексных 
знаний о связях материально-технических и социально-экономических условий производства деятельности 
предприятия.Задачи курса: овладеть теоретическими и практическими основами экономики предприятия в 
условиях рыночных отношений. 
Білуі тиіс/Знать:Кәсіпорын шаруашылығының теориялық және практикалық негіздері әртүрлі ұйымдық-
құқықтық нысандардағы фирмалар мен кәсіпорындардың жұмыс істеу механизмдерін білу./Механизмы 
функционирования фирм и предприятий различных организационно-правовых форм, теоретические и 
практические основы экономики предприятия. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Кәсіпорынның тиімділігін кешенді талдау бойынша теориялық және 

практикалық білімдерді қолдану./Применять теоретические и практические знания по комплексному анализу 
эффективности деятельности предприятия. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Кәсіпорынның келешек және ағымдағы міндеттерін шешу 
стратегиясын әзірлеу мен анықтауда, оның мақсаттарына жету./В разработке и определении стратегий решения 
перспективных и текущих задач предприятия, достижения поставленных целей. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Қорларды ұтымды пайдалану әдістерін әзірлеуде және 
кәсіпорынды басқару максималды пайда үшін./В освоении методов рационального использования ресурсов и 
управление предприятием для получения максимальной прибыли. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Экономиканы ұйымдастыру (кәсіпорындар) - 
бұл кәсіпорынның қызметі, кәсіпкерлік шешімдерді әзірлеу және қабылдау үдерісі, кәсіпорынның өндірістік 
құрылымы, өндіріс түрлерінің түрлері, өндірістік циклді ұйымдастыру, кәсіпорындарды басқару процесін 
ұйымдастыру, тәуелсіз экономикалық тәртіп болып табылады. экономикалық стратегияны таңдау; 
кәсіпорынның тіркелген және айналым капиталын пайдалану және қалыптастыру; кәсіпорынның өндірістік 
шығындарын және баға саясатын қалыптастыру; кәсіпорынның қаржы ресурстары және экономикалық 
қызметтің нәтижелерін бағалау; инновациялық және инвестициялық саясат./Экономика организации 
(предприятий) представляет собой самостоятельную экономическую дисциплину, предметом изучения которой 

является деятельность предприятия, процесс разработки и принятия хозяйственных решений.Также 
рассматривает следующие вопросы: производственную структуру предприятия, типов промышленного 
производства, организацию производственного цикла;организацию процесса управления предприятием; выбора 
хозяйственной стратегии;использования и формирования основного и оборотного капитала предприятия; 
формирование издержек производства и ценовой политики предприятия; финансовых ресурсов предприятия и 
оценки результатов хозяйственной деятельности;инновационной и инвестиционной политики предприятия. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: «Кәсіпорын экономикасы» пәні кәсіпорын қызметінің сапалық 
және сандық сипаттамаларын, өндірістің тиімділігі мен шығындарын анықтау әдістерін ашады.Бұл білімдер ҚР 

экономикасын басқарудың түрлі деңгейлеріндегі экономистер жұмысының негізгі мазмұны болуы 
тиіс./Дисциплина «Экономика предприятия» раскрывает качественные и количественные характеристики 
деятельности предприятия, методы определения затрат и эффективности производства.Эти знания должны стать 
основным содержанием работы экономистов на разных уровнях управления экономикой РК. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе/Введение в финансы 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық талдау/ Финансовый анализ 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Әлемдік экономикасы/Мировая экономика  
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Бұл пән - әлемдік экономика дамуының жүйені, 
құрылымды өзгерту перспективаларын, дүниежүзілік экономиканың динамикасын және жекелеген елдердің 

экономикалық жүйелерін реттейтін заңдар.Пәннің мақсаты: дамудың негізгі кезеңдерін және қазіргі заманғы 
әлемдік экономиканың құрылымын білу; әлемдік экономиканың субъектілері және елдердің әлеуметтік-
экономикалық дамуы туралы идеялары бар; әлемдік экономикадағы елдердің жіктелуі туралы, МРТ түрлері мен 
формалары туралы білу, табиғи-ресурстық әлеуеті және әлемдік экономиканың адами ресурстары туралы білу; 
әлемдік экономиканың жаһандану идеясы бар; қазіргі заманғы әлемдік экономиканың жаһандық проблемалары 
туралы идеяны білу; әлемдік экономика саласындағы аналитикалық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізу./Предмет изучения дисциплины – закономерности развития мировой экономики как системы, 
перспективы изменения структуры, динамики мирового хозяйства и экономических систем отдельных 

стран.Задачи изучения дисциплины: знать основные этапы развития и структуру современного мирового 
хозяйства; иметь представление о субъектах мирового хозяйства и уровень социально-экономического развития 
стран; иметь представление о классификации стран в мировой экономике;знать о видах и формах МРТ;знать о 
природно – ресурсном потенциале и о человеческих ресурсах мирового хозяйства; иметь представление о 
глобализации мирового хозяйства; иметь представление о глобальных проблемах современного мирового 
хозяйства; проводить аналитическую и исследовательскую работу в сфере мировой экономики. 
Білуі тиіс/Знать:Қазіргі әлемдік экономика құрылымы, елдердің негізгі топтары; әлемдік экономиканың 
теориясы және әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін өлшеу әдістерін./ Структуру современного мирового 

хозяйства, основные группы стран; теорию мировой экономики и методику измерения уровня социально-
экономического развития.  
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Ұлттық және халықаралық экономикалық ұйымдардың басылымдары негізінде 
әлемдік экономика жағдайы туралы алғашқы статистикалық деректерді жинау; сыртқы экономикалық 
қызметтегі шешімдер қабылдау үшін әртүрлі жағдайларда қолданылатын білімді дұрыс пайдалану және әлемдік 
экономиканың білім жүйесін жеке елдер мен топтардың даму деңгейі туралы деректерді талдау және салыстыру 
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үшін пайдалану. /Осуществлять сбор первичных статистических данных о состоянии мировой экономики на 
основе публикаций национальных и международных экономических организаций; грамотно оперировать 
полученными знаниями и применять их в разных ситуациях для принятия решений по вопросам 
внешнеэкономической деятельности. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Әлемдік экономиканың ресурстық базасын талдау және бағалау 
әдістерін білу және қолдану, қазіргі әлемдік экономикадағы Қазақстанның орны мен рөлін және оның 
экономикасын әлемдік экономикалық қатынастарға интеграциялау проблемаларын талдау және бағалау 
әдістері./В знании и примененииметодов анализа и оценки ресурсной базы мирового хозяйства;методов анализа 
и оценке места и роли РК в современном мировом хозяйстве и проблемах интегрирования её экономики в 
мировые хозяйственные связи. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Әлемдік экономика туралы білім жүйесін жекелеген елдердің 
және елдер топтарының даму деңгейі туралы деректерді талдау және салыстыру. /В использовании систему 

знаний о мировом хозяйстве для анализа и сопоставления данных об уровнях развития отдельных стран и групп 
стран. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Әлемдік экономика - оның құрамдас 
бөліктерінің көптігін қамтитын күрделі жүйе.Бұл жүйенің негізі жекелеген мемлекеттердің шеңберінен 
шығатын материалдық және рухани байлықтарды халықаралық және ұлттық өндіру, оларды бөлу, айырбастау 
және тұтыну арқылы қалыптасады. Әлемдік репродуктивтік процестің осы кезеңдерінің әрқайсысы ғаламдық 
деңгейде де, жекелеген елдерде де олардың орнына және тұтастай алғанда үлесіне байланысты әлемдік 
экономиканың жұмысына әсер етеді../Мировая экономика – сложная система, которая включает в себя большое 

количество составляющих ее элементов.Основу этой системы образуют международное и ограниченное 
рамками отдельных государств национальное производство материальных и духовных благ, их распределение, 
обмен и потребление.Каждая из этих фаз мирового воспроизводственного процесса как в глобальном масштабе, 
так в рамках отдельных стран в зависимости от их места и доли в целом оказывает влияние на 
функционирование мирового хозяйства. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Бағдарлама әлемдік экономиканы дамытудың теориялық 
негіздерін, принциптері мен ерекшеліктерін зерделеуге, оның жұмыс істеуінің маңызды тетіктерін және 
талдаудың қазіргі заманғы әдістерін игеруге бағытталған, бұл осы салада тиімді және жауапты шешімдер 
қабылдауға қабілетті мамандарды даярлауға мүмкіндік береді./Программа направлена на изучение 

теоретических основ, принципов и особенностей развития мировой экономики, освоение важнейших 
механизмов ее функционирования и современных методов анализа, что способствует подготовке специалистов, 
способных принимать эффективные и ответственные решения в данной сфере. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе/Введение в финансы 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық есептілік /Финансовая отчетность 

4 
ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:Маркетинг/Маркетинг  
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Курстың негізгі мақсаты - әр түрлі меншік 

нысандары мен қызмет салалары кәсіпорындарының (ұйымдарының) шеңберінде стратегиялық және 
тактикалық маркетингтік қызметті ұйымдастыру саласындағы студенттердің білімдерін жетілдіру./Основная 
цель курса овладение студентами знаниями в области организации стратегической и тактической 
маркетинговой деятельности в рамкахпредприятий (организаций) различных форм собственности и сфер 
деятельности. 
Білуі тиіс/Знать:Маркетинг тұжырымдамасын білу және оларды салыстыру, нарықтағы тауарлардың 
орналасуын талдау, ұсынылған қағидалардың біріне сәйкес маркетингтік қызметтің құрылымын құру./Знать 
концепции маркетинга и уметь их сравнивать;анализировать позиционирование товара на рынке;строить 

структуру маркетинговой службы по одному из предложенных принципов. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Компанияның маркетингілік ортасының сыртқы факторларын талдау, сатып алу 
туралы шешім қабылдау процесін талдау, компанияның мақсаттары мен мүмкіндіктеріне байланысты нарықтың 
стратегиясын айқындау, өмірлік циклдың маркетингтік стратегияға әсерін анықтау, баға белгілеу әдістерін 
анықтау, маркетингтік бағдарламаларды әзірлеу, іскерлік шешімдер қабылдау кезінде білімін пайдалану 
проблемаларды шешуде нәтижелерді талдаңыз./Анализировать внешние факторы маркетинговой среды на 
фирму;анализировать процесс принятия решений о покупке;определить стратегию охвата рынка в зависимости 
от цели и возможности фирмы;определять влияние жизненного цикла на стратегию маркетинга;определять 
методы установления цены;составлять программы маркетинга;использовать знания при принятии 

хозяйственных решений;анализировать полученные результаты при решении задач. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Баға беру әдістерін анықтау; маркетингтік бағдарламалар 
жасау;экономикалық шешімдер қабылдау кезінде білімін қолданады; проблемаларды шешуде нәтижелерді 
талдаңыз./Определять методы установления цены; составлять программы маркетинга; использовать знания при 
принятии хозяйственных решений; анализировать полученные результаты при решении задач. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Қызметтерді өткізуде, интегралдық маркетингтік 
коммуникацияларда біліктілікті болуы қажет./В необходимости обладать компетенцией в предоставлении услуг, 
интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Пәндер маркетинг саласындағы негізгі 
мәселелерді меңгеруге мүмкіндік береді; кәсiпорынның маркетингтiк қызметiнiң мазмұнын тексеру; 
маркетингтік қоспаны әзірлеу және енгізу; практикалық жағдайларда теориялық білімді пайдалану дағдылары 
мен қабілеттерін, сондай-ақ кәсіптік қызмет үшін қажетті құзыреттерді қалыптастыру./Дисциплина позволяет 
освоить   основные вопросы   в области маркетинга; изучить содержания маркетинговой деятельности 
предприятия; разработку и внедрение комплекса маркетинга; приобретение умений и навыков использования 
теоретических знаний в практических ситуациях, а также формирования необходимых для профессиональной 
деятельности компетенций. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Пән маркетингтің теориялық мәселелерін, атап айтқанда маркетинг 
түрлерінің түсінігі мен жіктелуін, маркетингтің мақсаттары, міндеттері, функциялары мен мәселелерін, 
маркетингтік макро және микро орта, маркетингтік зерттеулер, нарықты сегменттеу, нарықтағы 
тұтынушылардың мінез-құлқын, тауарлар мен қызметтерді бөлу арналары, баға белгілеу ерекшеліктері, 
қызметтер маркетингі және оның ерекшелігі, тауар саясаты./Дисциплина изучает теоретические вопросы 
маркетинга, а именно понятие и классификация видов маркетинга, цели, задачи, функции и вопросы 
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маркетинга, маркетинговая макро и микросреда, маркетинговые исследования, сегментирование рынка, 
поведение потребителей на рынке, каналы распределения товаров и услуг, особенности ценообразования, 
маркетинг услуг и его специфика, товарная политика. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Экономикалық теория /Экономическая теория 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Кәсіпорын экономикасы /Экономика предприятия 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Менеджмент/Менеджмент 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Менеджмент  басқарудың    мақсатына  
адамдардың    еңбек  белсенділігін  ынта-ықыласы    арқылы  көтеріп,  олардыңң  тиімді    жұмысының  
негізінде   жетуді  ұйғарады.Бұл пәннің міндеттері: менеджметтің даму кезеңдерін қарастыру;  менеджменттің 
мақсаттарын, қызетгерін және қағидаларын оқу; ұйымдастырушылық формаларды жене ұйымды баскару 
құрылымдарын зерттеу; менеджменттің негізгі әдістерді қарастыру; басқару құрлмы және еңбек процесттерін 
оқу; басқару шешімдер теориясын қарастыру./Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов базовой системы теоретических знаний об основах управления современной организацией, основных 
принципах принятия управленческих решений и о глобальных факторах управленческой деятельности.Задача 
освоения дисциплины – формирование у студентов навыков самостоятельного использования теоретических 
знаний для повышения эффективности управления организацией. 
Білуі тиіс/Знать:Менеджменттің мәні және мазмұны туралы негізгі түсініктерді, жүйелік қағидаларын, 
қалыптастыру процестерін, негізгі атқаратын қызметтерін, басқару шешімдерінің мәнін, басқару шешімдерін 
әзірлеу технологиясын, шешім қабылдау және жүзеге асыру мәселелерін қарастырылады./Основные понятия, 
методы и инструменты качественного анализа процессов управления — основные элементы стратегического 

управления; альтернативы стратегий развития, современные теории и концепции поведения на различных 
уровнях организации. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Топқа және жеке адамдарға басшылық ету, өзара қарым- катынас жасау, дау-
дамай мәселелерін шеше білу. ұйымдастыру, жоспарлау, бақылау, шешім қабылдау және оны жүзеге 
асыру./Применять качества лидерства и управление личностью, отношения, умение разрешать споры. 
организация, планирование, мониторинг, принятие решений и реализация. 
 Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Ұйымдастырушылық формаларды жене ұйымды баскару 
құрылымдарын зерттеу; менеджменттің негізгі әдістерді қарастыру; басқару құрлмы және еңбек процесттерін 
оқу; басқару шешімдер теориясын қарастыру./В исследовании организационных форм и организационных 

структур управления; рассмотрение ключевых методов управления; в знании структуры управления и 
изучение трудовых процессов; в применении теори управленческих решений.  
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Қазіргі заманғы ұйымдық басқару негіздері туралы теориялық 
білімдердің негізгі жүйесін білу, басқару шешімдерін қабылдаудың негізгі принциптері және жаһандық басқару 
факторлары./В знании базовой системы теоретических знаний об основах управления современной 
организацией, основных принципах принятия управленческих решений и о глобальных факторах 
управленческой деятельности. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл курста менеджменттің мәні және мазмұны 

туралы негізгі түсініктерді, жүйелік қағидаларын, қалыптастыру процестерін, негізгі атқаратын қызметтерін, 
басқару шешімдерінің мәнін, басқару шешімдерін әзірлеу технологиясын, шешім қабылдау және жүзеге асыру 
мәселелері қарастырылған./Данный курс изучает основные понятия, методы и инструменты качественного 
анализа процессов управления - основные элементы стратегического управления; альтернативы стратегий 
развития, современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации. 
Қысқаша сипаттамасы/ Краткое описание:Менеджменттің даму динамикасын оның мектептері, 
тұжырымдамалары мен тәсілдері тұрғысынан білу; қазіргі заманғы ұйымдағы менеджердің міндеттері, рөлдері; 
Ұйымдағы адамдардың өзара әрекеттесуінің негізгі аспектілері, оның ішінде мотивация, топтық динамика, 

көшбасшылық және қақтығыстар, өзгерістерді басқару және ұйымдастыру мәселелері; Ұйымның мақсаттар 
жүйесін анықтай білу, оларды жүзеге асырудың стратегиясы мен тактикасын жасау; ішкі және сыртқы орта 
факторларын анықтау, басқару функцияларын орындау үшін қажетті ақпаратты іздеу және талдау; мақсат қою 
және кәсіби функцияларды жүзеге асырумен байланысты міндеттерді тұжырымдау, белгілі бір ұйымдағы типтік 
басқару міндеттерінің шешімін табу. Ұйымдастырушылық мақсаттарға жетуге, тиімді басқарушылық 
шешімдерді талдауға және таңдауға қызметкерлерді жұмылдыратын жұмыс әдістері мен әдістерін қолдану 
дағдылары. /Знать динамику развития менеджмента с точки зрения его школ, концепций и подходов; задачи, 
роли менеджера в современной организации; основные аспекты взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, лидерства и управления конфликтами и изменениями и организации; 
Уметь определять систему целей организации, разрабатывать стратегию и тактику их реализации; выявлять 
факторы внутренней и внешней среды, осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для 
выполнения управленческих функций; ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций, находить решения типовых управленческих задач в конкретной 
организации.Владеть навыками применения методов и приемов работы, мобилизующих персонал на 
достижение целей организации, анализа и выбора эффективных управленческих решений. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Экономикалық теория /Экономическая теория 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Басқару есебі-1/Управленческий учет-1 

5 
ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Мемлекеттік бюджет/Государственный бюджет 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: «Мемлекеттік бюджет» курсы мемлекеттік 
бюджетті экономикалық категория ретінде экономиканы басқару үшін мемлекет қолданылатын және 
мемлекеттің негізгі қаржылық жоспары ретінде қарастырады.Мемлекеттегі каржылық-экономикалық реттеу 
әдістері мен нысандарының өзгеруі мемлекеттік және аумақтық қаржылар мәселесін егжей-тегжейлі және жан-
жақты зерттеуді қажет етеді.Бұл курста әрі қарай ҚР-ның бюджет жүйесі, бюджеттердің жеке түрлерінің 
мазмұны мен мақсаттары, бюджет жүйесін басқару бойынша қаржы органдарының жұмысы қарастырылады.Бұл 

курста әрі қарай ҚР-ның бюджет жүйесі, бюджеттердің жеке түрлерінің мазмұны мен мақсаттары, бюджет 
жүйесін басқару бойынша қаржы органдарының жұмысы қарастырылады./Курс «Государственный бюджет» 
рассматривает государственный бюджет как экономическую категорию, используемую государством в качестве 
основного финансового плана экономики для управления экономикой.Изменения в методах и формах 
финансово-экономического регулирования в государстве требуют детального и тщательного изучения вопросов 
государственного и территориального финансирования. Далее, бюджетная система Республики Казахстан, 

http://girniy.ru/metisa/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B+%D0%B6%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8B+%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B+%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%8B%D2%A3+%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B%D0%BD+%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%83a/main.html
http://girniy.ru/metisa/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B+%D0%B6%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8B+%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B+%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%8B%D2%A3+%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B%D0%BD+%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%83a/main.html


содержание и задачи отдельных видов бюджетов, а также работа финансовых органов по управлению 
бюджетной системой. Бюджетная система Республики Казахстан, содержание и цели отдельных видов 
бюджетов, будут рассмотрены работы финансовых органов по управлению бюджетной системой. 
Білуі тиіс/Знать:Қазақстан қаржы институтының ерекшеліктерін   ашу, қаржы нарығына қатысушылардың,  

кәсіби мамандардың қызметтеріне талдау жасау және оқу,  қаржы нарығының құралдарының қажеттілігін және 
мүмкіндіктерін оқу, қаржы институттарының тәуекелдіктерді бағалауы және жағымсыз салдарларды  азайту 
жолдары./Принципы построения государственного бюджета, бюджетное устройство и особенности бюджетного 
процесса ;основные принципы бюджетного планирования, а также особенности наполнения и 
функционирования внебюджетных фондов и их роль в решении социальных проблем. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Бюджеттік сыныптауды, экономикалық мазмұнды және бюджеттің жекелеген 
түрлерінің құнын, бюджет кірістерін, мемлекеттік бюджет шығыстарының жүйесін және Қазақстан 
Республикасының бюджетін дайындауды және орындауды ажырата білу./Умение различать бюджетную 

классификацию, экономическое содержание и стоимость отдельных видов бюджета, доходы бюджета, систему 
расходов государственного бюджета и составление и исполнение бюджета Республики Казахстан. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Қаржылық органдардың бюджет жүйесін басқарудағы жұмысын, 
олардың мазмұны мен бюджеттердің жекелеген түрлерінің мақсаттарын білуге, сондай-ақ практикада алынған 
деректерді қолдануда./В знании работы и деятельности финансовых органов по управлению бюджетной 
системой, их содержание и цели отдельных видов бюджетов.Также в применении полученных данных на 
практике.   
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Мемлекеттік бюджетті, бюджеттік құрылымды және бюджеттік 

процестің ерекшеліктерін, бюджеттік жоспарлаудың негізгі принциптерін, сондай-ақ бюджеттен тыс қорларды 
толтыру және пайдалану ерекшеліктерін құру кезінде./В построении государственного бюджета, бюджетное 
устройство и особенности бюджетного процесса;основные принципы бюджетного планирования, а также 
особенности наполнения и функционирования внебюджетных фондов. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Мемлекеттік бюджет» курсы мемлекет 
бюджетін мемлекеттің негізгі қаржы жоспары ретінде басқару үшін пайдаланатын экономикалық санат ретінде 
қарастырады.Өндірістегі қаржылық-экономикалық реттеудің нысандары мен әдістерін өзгерту мемлекеттік 
аумақтық қаржыландыру проблемаларын егжей-тегжейлі зерделеуді талап етеді.Бюджеттік жүйенің негіздері 
Қазақстан Республикасының бюджетінің жекелеген түрлерінің мазмұны мен міндеттері, бюджет жүйесін 

басқарудағы қаржы органдарының жұмысы тақырып.«Мемлекеттік бюджет» курсын зерттеудің маңызды 
аспектісі бюджеттік сыныптауды (функционалдық топ, функция, субфункция, мекеме, бағдарлама, кіші 
бағдарлама, санат, сыныбы, сыныбы және ерекшелігі) зерттеу болып табылады. Курстың маңызды бағыты 
жоспарлау әдіснамасына, негізгі функционалдық топтарға арналған мемлекеттік бюджет шығыстарына (білім 
беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру және т.б.) беріледі.Сонымен бірге, бюджет қаржысын қайта 
бөлу ауқымы қарастырылған, Қазақстанның әртүрлі өңірлерінде тұрғындарды бюджетпен қамтамасыз етудің 
елеулі тепе-теңдігі бюджеттік үнемдеу режимін енгізуді ынталандыратын, бюджетті теңестірудің ғылыми 
негізделген әдісін талап етеді.Бюджеттік жүйенің маңызды мәселелері:құрылыстың принциптері, бюджет 

құрылымы мен процесі, барлық деңгейдегі бюджеттердің кірістері мен шығыстары, бюджеттің кассалық 
орындалуы «Мемлекеттік бюджет» - бұл арнайы пән болып табылады және оның мақсаты студенттерді 
бюджетті орындау, шолу, мақұлдау және бекіту кезінде теориялық және практикалық оқытуды қамтамасыз ету 
болып табылады Бюджет саласындағы заңнамалық және атқарушы билік органдарының міндеттеріне ерекше 
назар аударылады./Курс «Государственный бюджет» рассматривает госбюджет как экономическую категорию 
используемый государством для управления экономикой, как основной финансовый план 
государства.Изменение форм и методов финансово-экономического регулирования в стране требует детального 
и всестороннего изучения проблем государственных территориальных финансов.В курсе логически 

последовательно рассматриваются основы бюджетной системы Республики Казахстан, содержание и задачи 
отдельных видов бюджетов, работа финорганов по управлению бюджетной системой.Важной стороной 
изучения курса «Государственный бюджет» является изучение бюджетной классификации (функциональная 
группа, функция, подфункция, учреждение, программа, подпрограмма, категория, класс, подкласс и 
специфика).Существенное место в курсе отводится методике планирования, расходов госбюджета по основным 
функциональным группам (образование, здравоохранение, социальное обеспечение и так далее).При этом 
рассматриваются масштабы перераспределения бюджетных денег, существенная неравномерность бюджетной 
обеспеченности населения в различных регионах Казахстана требует наличия прозрачной, научно-

обоснованной методики бюджетного выравнивания, стимулирования введения режима экономии бюджетных 
денег.Раскрыты важнейшие вопросы бюджетной системы: принципы построения, бюджетное устройство и 
процесс, доходы и расходы бюджетов всех уровней, кассовое исполнение бюджета.«Государственный бюджет» 
- специальная дисциплина и ее цель – обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов по 
составлению, рассмотрению, утверждению исполнению бюджетов.Особое внимание уделяется задачам 
законодательных и исполнительных органов власти в области бюджета. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесінің құрылымын, 
функционалдық, ведомстволық және экономикалық сипаттамалары бойынша бюджет шығыстарының 
ерекшеліктерін, қазынашылықтардың қызмет ету тұжырымдамасын оқып үйрену.Бюджет жобаларын дайындау 

мен олардың орындалуын бағалау үшін қажетті есептеулерді орындау мүмкіндігі. Бюджет ақпаратын қорыту 
дағдыларына ие болу. /Изучение структуры бюджетной системы РК, специфику расходов бюджета по 
функциональным, ведомственным и экономическим характеристикам, концепции функционирования 
казначейств. Умение выполнять расчеты необходимые для оценки составления проектов бюджетов и их 
исполнения. Иметь навыки обобщения информации бюджетной сферы. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе /Введение в финансы 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Бюджет органдардағы бухгалтерлік есеп /Бухгалтерский учет в бюджетных 
организациях 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Шет мемлекеттер қаржысы/Финансы зарубежных стран   
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:«Шет елдердің қаржысы» мақсаты шет елдердің 
қаржы жүйелерін болашақ мамандар теориялық білімдерін қалыптастыру болып табылады, әрине, қаржы 
саясаты; талдау олардың нысандары мен бағыттары эволюция, сондай-ақ практикалық дағдылар кіреді: шет 
мемлекеттердің қаржы қалыптастырудың теориялық негіздерін меңгеру; қаржы даму ерекшеліктері туралы 



білімді ұрпақ, шет елдерде қаржы саясатының мақсаттары мен құралдарын зерттеу, ақша-кредит және 
валюталық саясат, оның қарым-қатынас; бюджеттік процестің сатыларын талдау; фискалдық федерализм және 
бюджетаралық қатынастар түсіндіруді бағалайды; әлеуметтік қаржыландыруды зерттеу./Целью курса «Финансы 
зарубежных стран» является формирование у будущих специалистов теоретических знаний о финансовых 

системах иностранных государств, их формах и направлениях эволюции, а также практических навыков анализа 
особенностей финансовой политики.К задачам курса относятся: усвоение теоретических основ формирования 
финансов зарубежных государств; формирование знаний об особенностях развития финансов конкретных 
стран;изучение целей и инструментов проведения финансовой политики в зарубежных странах, ее взаимосвязей 
с денежно-кредитной и валютной политикой; анализ стадий бюджетного процесса;уяснение значения 
бюджетного федерализма и межбюджетных отношений; изучение особенностей финансирования социальной 
сферы. 
Білуі тиіс/Знать:Шет елдердің қаржылық жүйелерін теориялық білімі, олардың формалары мен эволюция 

бағыттары, сондай-ақ қаржылық саясаттың сипаттамаларын талдау бойынша практикалық 
дағдылар./Теоретические знания о финансовых системах иностранных государств, их формах и направлениях 
эволюции, а также практических навыков анализа особенностей финансовой политики. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Использование социально-экономических процессов в регулировании, 
финансировании политики определения и реализации механизмов реализации финансово-экономических 
мероприятий, планирование. бюджетирование и прогнозирование финансово-экономических процессов; 
приобретение финансово-аналитических работ с финансовой отчетностью, приобретение международных 
финансовых институтов и их адаптация к отечественной практике./Использовать в регулировании социально-

экономических процессов;определение направлений стратегии финансовой политики и выработка механизма её 
реализации;обладание навыками организации финансовых взаимосвязей, планирования. бюджетирования и 
прогнозирования финансово-экономических процессов;приобретение навыков аналитической работы с 
финансовой отчётностью;изучение международного опыта финансовых организаций и его адаптация в 
отечественную практику. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Финансирование финансово-экономических процессов, связанных 
с финансовым посредничеством, планированием, составлением бюджета и прогнозированием, финансовый 
анализ финансовых операций и финансовых инструментов международных финансовых организаций и их 
адаптация к отечественной практике./Обладание навыками организации финансовых взаимосвязей, 

планирования, бюджетирования и прогнозирования финансово-экономических процессов;приобретение 
навыков аналитической работы с финансовой отчётностью;изучение международного опыта финансовых 
организаций и его адаптация в отечественную практику. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Шет мемлекеттер қаржы институтының ерекшеліктерін   ашу, 
қаржы нарығына қатысушылардың,  кәсіби мамандардың қызметтеріне талдау жасау және оқу,  қаржы 
нарығының құралдарының қажеттілігін және мүмкіндіктерін оқу, қаржы институттарының тәуекелдіктерді 
бағалауы және жағымсыз салдарларды  азайту жолдары./В бюджетировании и прогнозировании финансово-
экономических процессов; приобретение навыков аналитической работы с финансовой отчётностью; изучение 

международного опыта финансовых организаций и его адаптация в отечественную практику. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл пән шет елдердің қаржы санаттарының 
сипатын және оларды әлеуметтік-экономикалық процестерді реттеуде қолдануды зерттейді; қаржы саясаты 
стратегиясының бағыттарын айқындау және оны жүзеге асыру механизмін жасау қаржы қатынастарын 
ұйымдастырудағы дағдылар, қаржы-экономикалық процестерді жоспарлау, бюджеттеу және болжамдау; 
аналитикалық дағдыларды қаржы есебімен сатып алу, шет елдердің қаржылық ұйымдарының халықаралық 
тәжірибесін зерттеу және оның отандық тәжірибеге бейімделуі./Данная дисциплина изучает характер 
финансовых категорий зарубежных стран и их использование в регулировании социально-экономических 

процессов;определение направлений стратегии финансовой политики и выработка механизма её 
реализации;обладание навыками организации финансовых взаимосвязей, планирования, бюджетирования и 
прогнозирования финансово-экономических процессов;приобретение навыков аналитической работы с 
финансовой отчётностью;изучение международного опыта финансовых организаций зарубежных стран и его 
адаптация в отечественную практику. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Пән қаржылық категориялардың табиғатын және олардың 
әлеуметтік-экономикалық процестерді реттеуде қолданылуын зерттейді; қаржылық саясат стратегиясының 
бағыттарын айқындау және оны іске асыру тетігін әзірлеу; қаржылық қатынастарды ұйымдастыру, жоспарлау, 

қаржылық жоспарлау және қаржылық-экономикалық процестерді болжау дағдылары; қаржылық есеп берумен 
аналитикалық жұмыс дағдыларын меңгеру; қаржы ұйымдарының халықаралық тәжірибесін зерделеу және оны 
отандық тәжірибеге бейімдеу болып табылады./Дисциплина изучает характер финансовых категорий и их 
использование в регулировании социально-экономических процессов; определение направлений стратегии 
финансовой политики и выработка механизма её реализации; обладание навыками организации финансовых 
взаимосвязей, планирования, бюджетирования и прогнозирования финансово-экономических процессов; 
приобретение навыков аналитической работы с финансовой отчётностью; изучение международного опыта 
финансовых организаций и его адаптация в отечественную практику. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе /Введение в финансы 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Бюджет органдардағы бухгалтерлік есеп /Бухгалтерский учет в бюджетных 
организациях 

6 
ТК/КВ 

3 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Ақша, несие, банктер/Деньги, кредит,банки 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Пәннің мақсаты - ақша, несие және банктер 
теориясы саласындағы қазіргі заманғы іргелі білімдердің болашақ мамандарын қалыптастыру, олардың мәні, 
функциялары, заңдары, қазіргі нарықтық экономикадағы рөлі туралы тарихи және пікірталас теориялық 
аспектілерді ашу. Пәннің мақсаты: ақшалай қаражаттардың қозғалысы мен несие үлгілерін зерттеу, құрылу 

үдерістерін талдау, қазіргі заманғы ақшалай, несие, банк жүйелері мен олардың элементтерін құру мен 
ұйымдастыру үрдістері, макроэкономикалық үдерістерді реттеудегі ақша, несие және банктер рөлін зерттеу. 
коммерциялық банктердің заманауи нарықтық экономика жағдайында./Цель изучения дисциплины – 
формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита 
и банков, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, 
роль в современной рыночной экономике.Задачи дисциплины: изучение закономерностей денежного оборота и 



кредита;анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных денежных, кредитных, 
банковских систем и их элементов;изучение роли денег, кредита и банков в регулировании 
макроэкономических процессов;формирование современного представления о месте и роли центральных и 
коммерческих банков в современной рыночной экономике.  

Білуі тиіс/Знать:Коммерциялық банктің қызметі үшін экономикалық және құқықтық негіздеме, белсенді және 
пассивті банктік операциялардың жіктелуі және мәні, банк қызметінің экономикалық нормаларының сипаты 
мен маңызы./Экономическую и правовую основу деятельности коммерческого банка, классификацию и 
сущность активных и пассивных банковских операций, сущность и значение экономических нормативов 
банковской деятельности.  
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Басқару шешімдерін талдау және қабылдау, ішкі бақылаудың тиімді жүйесін 
ұйымдастыру, бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес қаржылық есептілікті қалыптастыру және 
ұсыну./Анализировать и принимать управленческие решения, организовать эффективную систему внутреннего 

контроля, формировать и представлять финансовую отчетность в соответствии со стандартами бухгалтерского 
учета.  
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Макроэкономикалық үдерістерді реттеудегі ақша, несие және 
банктердің рөлін зерделеу, қазіргі заманғы нарықтық экономикадағы орталық және коммерциялық банктердің 
орны мен рөлін қазіргі заманғы түсінуді қалыптастыру./В изучении роли денег, кредита и банков в 
регулировании макроэкономических процессов;формирование современного представления о месте и роли 
центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Ақша айналымы мен несие заңдарын, құрылу үдерістерін 

талдауды, құрылыстағы үрдістерді және қазіргі заманғы ақша-кредит, банк жүйесін және олардың элементтерін 
ұйымдастыруды, макроэкономикалық үдерістерді реттеудегі ақша, несие және банктердің рөлін зерделеу./В 
знании закономерностей денежного оборота и кредита;анализ процессов создания, тенденций построения и 
организации современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов;изучение роли денег, 
кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов.   
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Пәннің шеңберінде ақшаның, несие мен 
банктердің аспектілері, ақша-несиелік жүйенің негіздері, халықаралық несие-есеп айырысу және валюталық 
қатынастар, бағалы қағаздар нарығының негіздері зерттеледі және ақша айналымы мен несие үлгілерін 
зерттейді; қазіргі заманғы нарықтық экономикадағы орталық және коммерциялық банктердің орны мен рөлін 

қазіргі заманғы түсінуді қалыптастыру, макроэкономикалық үдерістерді реттеудегі ақша, несие және банктердің 
рөлін зерделеу, қазіргі заманғы ақша, несие, банк жүйелерін және олардың элементтерін құру мен ұйымдастыру 
үрдістерін талдау./В рамках дисциплины изучаются аспекты денег, кредита и банков, основы 
функционирования денежной и кредитной системы, международные кредитны-расчетные и валютные 
отношения, основы рынка ценных бумаг.А также  изучает закономерности денежного оборота и кредита;анализ 
процессов создания, тенденций построения и организации современных денежных, кредитных, банковских 
систем и их элементов;изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических 
процессов;формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих банков в 

современной рыночной экономике.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Ақша, несие, банктер теориясы саласында қазіргі заманғы іргелі 
білімді қалыптастыру, олардың мәні, функциялары, заңдары, қазіргі нарықтық экономикадағы рөлі тарихи және 
пікірталас теориялық аспектілерін ашу. Ақша айналымы мен несие заңдылықтарын зерттеу; қазіргі заманғы 
ақша, несие, банк жүйелерін және олардың элементтерін құру, құру және ұйымдастыру үрдістерін 
талдау./Формировании современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, 
раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в 
современной рыночной экономике. Изучение закономерностей денежного оборота и кредита; анализ процессов 

создания, тенденций построения и организации современных денежных, кредитных, банковских систем и их 
элементов. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе/ Введение в финансы 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Банк ісі/Банковское дело 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Ақша-несиелік саясат/Денежно-кредитная политика 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ мамандарға 
экономиканың ақша-несие саясаты саласында кәсіптік білімдерді қалыптастырып, практикалық аспектіде оның 
қазіргі нарық экономикасындағы мәнін, қызметтерін және ролін ашу болып табылады.Пәнді оқытудың басты 

міндеті – ақша-несие саясатының заңдылықтарын оқу, қазіргі ақша-несие саясатының жүйесі мен оның 
элементтерін ұйымдастыру, макроэкономикалық реттеудегі ролін, сондай-ақ нарықтық экономика 
жағдайындағы банктің ақша - несие саясатының орны мен ролін оқыту./Задачи дисциплины: сформировать у 
слушателей комплексное представление о роли денег в экономике, о структуре денежного обращения и кредита, 
инфляции; усвоить практические навыки в области анализа денежного обращения, кредита и банковской 
деятельности; научить студентов анализировать процессы, происходящие в денежно-кредитной сфере, 
монетарную политику, проводимую государством;привить студентам навыки, необходимые для практической 
работы, как в сфере производства, так и в банковско-кредитной сфере. 
Білуі тиіс/Знать:Микро деңгейде қазіргі заманғы экономиканың жұмыс істеу заңдылықтары; микроэкономика 

бойынша жетекші кәсіби журналдарда жарияланған соңғы зерттеулердің негізгі нәтижелері./Закономерности 
функционирования современной экономики на микроуровне; основные результаты новейших исследований, 
опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам микроэкономики. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Басқару шешімдерін талдау және қабылдау, тиімді ішкі бақылау жүйесін 
ұйымдастыру; микро деңгейде маңызды экономикалық мәселелерді шешу үшін қазіргі заманғы математикалық 
құралдарды қолдану; микро деңгейде нақты экономикалық процестерді дамытуға арналған болжамдарды 
қалыптастыру./Анализировать и принимать управленческие решения, организовать эффективную систему 
внутреннего контроля; применять современный математический инструментарий для решения содержательных 

экономических задач на микроуровне; формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов 
на микроуровне. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Макроэкономикалық үдерістерді реттеудегі ақша, несие және 
банктердің рөлін зерделеу, қазіргі заманғы нарықтық экономикадағы орталық және коммерциялық банктердің 
орны мен рөлін қазіргі заманғы түсінуді қалыптастыру./В изучении роли денег, кредита и банков в 



регулировании макроэкономических процессов;формирование современного представления о месте и роли 
центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Ақша айналымы мен несие заңдарын, құрылу үдерістерін 
талдауды, құрылыстағы үрдістерді және қазіргі заманғы ақша-кредит, банк жүйесін және олардың элементтерін 

ұйымдастыруды, макроэкономикалық үдерістерді реттеудегі ақша, несие және банктердің рөлін зерделеу./В 
знании закономерностей денежного оборота и кредита;анализ процессов создания, тенденций построения и 
организации современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов;изучение роли денег, 
кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов.   
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Ақшаның пайда болуы мен қолданылуы, 
ақшаның сипаты мен функциялары, нарықтық экономикадағы ақшаның рөлі мен дамуы, ақша айналымы және 
оның айналымы, олардың айналыстағы заңдары, Қазақстан Республикасы банк секторының жұмысын реттейтін 
нормалар мен заңдар, ақша-кредит саясатының әдістері пәннің қажеттілігі мен алғышарттарын зерттейді. 

/Дисциплинаизучает необходимость и предпосылки возникновения и применения денег, сущность и функции 
денег, роль и развитие денег в условиях рыночной экономики,  денежный оборот и его обращение в экономике, 
закономерности их обращения, нормы и законы регулирование работы банковского сектора РК, методы 
денежно-кредитной политики НБ.   
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Пән аясында ақшаның пайда болуы мен қолдануының қажеттілігі 
мен алғышарттары, ақшаның мәні мен функциялары, нарықтық экономика жағдайында ақшаның рөлі мен 
дамуы, ақша айналымы және оның экономикадағы айналымы, олардың айналысының заңдылықтары, ҚР банк 
секторының жұмысын реттеу нормалары мен заңдары, ҰБ ақша-несие саясатының әдістері оқытылады./В 

рамках дисциплины изучаются необходимость и предпосылки возникновения и применения денег, сущность и 
функции денег, роль и развитие денег в условиях рыночной экономики, денежный оборот и его обращение в 
экономике, закономерности их обращения, нормы и законы регулирование работы банковского сектора РК, 
методы денежно-кредитной политики НБ. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе/ Введение в финансы 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Банк ісі/Банковское дело 

7 
ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Инвестицияны қаржыландыру және 
несиелендіру/Финансирование и кредитование инвестиций 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:«Инвестицияларды қаржыландыру және 
несиелендіру» пәнінің мақсаты студенттерде инвестициялық жобаларды қаржыландыру және несиелендіруден 
теориялық, әдістемелік пен тєжірибелік білімді қалыптасу.Пәннің негізгі міндеттері:нвестициялардың мәнін 
ашу, инвестициялық қызметтің мақсатын, міндеттерін, объектілерін және субъетілерін анықтау; 
инвестициялардың топтастыруын, инвестициялық процессін және инвестициялардың айналымын талқылау; 
инвестициялық қызметті қаржыландыру күздерін анықтау; лизинг мәін, оның түрлерін, лизинг операциясының 
негізгі кезендерін зерттеу; инвестициялық қызмет облысында нормативтізаңдық негізін білу; капитал жинаудың 
мєнін және олардың инвестициялық қызметінде орнын анықтау;кәсіпорында инвестициялар портфелін 

қалыптауын зерттеу; инвестициялық тәуекелін, олардың бағалауын, жол бермеу және түмендету жолдарын 
анықтау; инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалаудың негізгі әдістерін білу./Цель дисциплины 
«Финансирование и кредитование инвестиций» формирование системных знаний и теоретических основ 
управления инвестиционной деятельностью, как базовой в области получения информации хозяйствующих 
субъектов в условиях рынка. Раскрытие и конкретизация квалификационных требований, предъявляемых к 
экономистам в соответствии с содержанием специальной дисциплины, действующим Государственным 
образовательным стандартом.Задачами изучения данного курса являются получение студентами:знаний о 
концептуальных основах построения инвестиционной деятельности в РК;системы знаний об организации, 

методологии и технике ведения инвестиционной деятельности;навыков подготовки и представления 
информации по инвестиционной направленности широкому кругу пользователей;иметь представление об 
основных способах инвестирования. 
Білуі тиіс/Знать:Инвестициялық қызметтің мақсатын, міндеттерін, объектілерін және субъетілерін анықтау; 
инвестициялардың топтастыруын, инвестициялық процессін және инвестициялардың айналымын талқылау; 
инвестициялық қызметті қаржыландыру күздерін анықтау./Определение целей, задач, объектов и субъектов 
инвестиционной деятельности; обсуждение консолидации инвестиций, инвестиционного процесса и 
инвестиционного оборота; определение падения финансирования инвестиционной деятельности. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Инвестициялардың мәнін ашу, инвестициялық қызметтің мақсатын, міндеттерін, 

объектілерін және субъетілерін анықтау; инвестициялардың топтастыруын, инвестициялық процессін және 
инвестициялардың айналымын талқылау./Определение целей, задач, объектов и субъектов инвестиционной 
деятельности; обсуждение консолидации инвестиций, инвестиционного процесса и инвестиционного оборота; 
Определение падения финансирования инвестиционной деятельности. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Қазақстан Республикасындағы қазіргі кездегі экономикалық және 
саясаттық жағдай ерекшеліктері, қаржы банктік сектордың дамуы, құрылатын нарықтағы бәсекелестіктін 
күшейтуі, қаржы шешімдер қабылдаудағы тәуекелдің жоғары үлесі экономикалық мамандықтар профилді 
пәндер ішіне осы курс қосуын аңықталған./Особенности текущей экономической и политической ситуации в 

Республике Казахстан, развитие финансово-банковского сектора, усиление конкуренции на развивающемся 
рынке, высокий процент риска при принятии финансовых решений, этот курс будет включен в профильные 
дисциплины. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Капитал жинаудың мєнін және олардың инвестициялық 
қызметінде орнын анықтау;кәсіпорында инвестициялар портфелін қалыптауын зерттеу; инвестициялық 
тєуекелін, олардың бағалауын, жол бермеу және түмендету жолдарын анықтау; инвестициялық жобалардың 
тиімділігін бағалаудың негізгі әдістерін білу./В знании  определять величину накопления капитала и место их 
инвестиционной деятельности, изучить формирование инвестиционного портфеля на предприятии; определение 

инвестиционного риска, его оценка, недопущение и выкуп; знать основные методы эффективности 
инвестиционных проектов. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Инвестицияларды қаржыландыру және 
несиелендіру» пәнін оқып үйрену инвестициялық стратегиялардың мақсаттарын анықтауға, мәселелердің 
сипатын нақты анықтауға, басымдықтарды белгілеуге және оларды бағалау үшін тиісті индикаторлар жүйесін 
қолдана отырып, инвестициялық шешімдердің негіздерін қатаң сақтауға бағытталған білім жүйесін құруға 



мүмкіндік береді. жаңа, ойластырылған және тиімді экономикалық саясатқа көшуді көздейтін Қазақстанның 
дамуының қазіргі кезеңі кез келген ұйымдық-құқықтық нысандардың кәсіпорындарының инвестициялық 
қызметіне көзқараста іргелі өзгерістердің міндеті./Изучение дисциплины «Финансирование и кредитование 
инвестиций» позволит сформировать систему знаний, направленную на определение целей инвестиционной 

стратегии, четкое обозначение сущности проблем, выработку приоритетов и строгое соблюдение основ 
принятия инвестиционных решений с использованием соответствующей системы показателей для их 
оценки.Рыночные преобразования, осуществляемые в Казахстане, направлены на переход к новой, продуманной 
и более эффективной экономической политике.Современный этап развития Казахстана поставил задачу 
принципиального изменения подходов к инвестиционной деятельности предприятий любых организационных и 
правовых форм. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: ҚР-да инвестициялық процесті ұйымдастыру негіздерін зерттеу. 
Қазақстанға тартымдылықты қамтамасыз ететін факторлар, инвестициялық процесті, инвестициялар тартудың 

заңнамалық базасын тежейтін факторлар, Инвестициялар жөніндегі мемлекеттік комитеттің (агенттік) 
функциялары, Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының ерекшеліктері мен сипаты, Қазақстан 
Республикасының инвестициялық саясатының принциптері, инвестициялық нарықтағы қаржы 
институттары./Изучение основ организации инвестиционного процесса в РК.Факторы, обеспечивающие 
привлекательность Казахстану, факторы, сдерживающие инвестиционный процесс, законодательную базу 
привлечения инвестиций, функции Государственного Комитета (агентство) по инвестициям, особенности и 
характер инвестиционной политики Республики Казахстан, принципы инвестиционной политики Республики 
Казахстан, финансовые институты на инвестиционном рынке. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе /Введение в финансы 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Халықаралық валюталық-несие қатынастары/Международные валютно-
кредитные отношения 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Инвестицияны экономикалық бағалау/Экономическая оценка 
инвестиций 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Инвестицияны экономикалық бағалау түрлерін 
қалыптастыру мен дамытуды ілімдік негіздеу және объективті қажеттілігінің пайда болуының алғы шарттарын 
зерттеу;Қазақстан Республикасында қалыптасқан инновациялық кәсіпкерліктің даму тенденциясын анықтау 
және бағалау;Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдірудің нарықтық 

механизмдерін дамытудың мүмкіндіктерін талдау;индустриялық - инновациялық стратегияны жүзеге асыру 
үшін кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін қаржыландыру және қорландыру көздерін талдау; кәсіпкерліктің 
инновациялық түрлерін жетілдіру үшін маңызды инфрақұрылымды қалыптастыру бойынша ісшаралар 
жиынтығын негіздеу./Выявление и оценка тенденций развития инновационного предпринимательства в 
Республике Казахстан, анализ возможностей развития рыночных механизмов развития инновационного 
предпринимательства в Республике Казахстан, развитие предпринимательства для реализации индустриально-
инновационной стратегии источники финансирования и источники финансирования ; обоснование комплекса 
мер по формированию важной инфраструктуры для совершенствования инновационных форм 

предпринимательства. 
Білуі тиіс/Знать:Инвестицияларды экономикалық бағалаудың табиғатын және негізгі қағидаттарын білу, 
Қазақстан Республикасында инновациялық кәсіпкерлікті дамыту үшін нарықтық тетіктерді дамыту 
мүмкіндіктерін талдау, қаржыландыру көздері және кәсіпкерліктің инновациялық нысандарын дамыту үшін 
инфрақұрылымды құру бойынша бірқатар шараларды негіздеу./Знать сущность и основные принципы  
экономической оценки инвестиций, анализ возможностей развития рыночных механизмов развития 
инновационного предпринимательства в Республике Казахстан, источники финансирования и обоснование 
комплекса мер по формированию инфраструктуры для развития инновационных форм предпринимательства. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Қазақстан Республикасында қалыптасқан инвестицияларды экономикалық 
бағалаудыңдаму тенденциясын анықтау және бағалау./Определение и оценка тенденций развития в 
экономической оценке инвестиций  развитии Республики Казахстан. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Инвестицияларды экономикалық бағалаудың теориялық және 
әдіснамалық негіздерін білу кезінде ол Қазақстанның инвестициялық нарығының жұмыс істеу механизмінің 
негізгі элементтерінмеңгеруде./В знаниитеоретических и методических основ экономической оценки 
инвестиций, раскрывает основные элементы механизма функционирования инвестиционного рынка РК. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Капиталды жинақтау сипатын және оның инвестициялық 

қызметінің орнын анықтау, кәсіпорынның инвестициялық портфелін қалыптастыруды зерттеу; инвестициялық 
тәуекелді анықтау, оны бағалау, алдын-алу және өтеу; инвестициялық жобалардың тиімділігінің негізгі 
әдістерін білу./Определить сущность накопления капитала и место их инвестиционной деятельности, изучить 
формирование инвестиционного портфеля на предприятии; определение инвестиционного риска, его оценка, 
недопущение и выкуп; знать основные методы эффективности инвестиционных проектов. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Индустриалдық дамыған елдерде 
экономиканың нақтылы секторы кәсіпкерлікті мемлекеттік деңгейде дамыту мақсатымен инновациялық іс-
әрекеттерді жандардыру мәселелеріне үлкен көңіл бөлінуде. Сонымен қатар, кез-келген елдегі инновациялық 
белсенділіктің негізгі қозғаушы күші - жоғарғы технологиялармен қаншалықты қамтамасыз етілетіндігімен 

анықталады./В промышленно развитых странах особое внимание уделяется вопросам инновационной 
деятельности, направленной на развитие предпринимательства на государственном уровне. В то же время 
основной движущей силой инновационной деятельности в любой стране является то, насколько 
высокотехнологичны технологии. 
Қысқаша сипаттамасы/ Краткое описание:Инвестицияларды экономикалық бағалау нарықтық экономика 
жағдайында компаниялардың бәсекеге қабілеттілігін қолдау және дамыту үшін ерекше мәнге ие болады. 
«Инвестицияны экономикалық бағалау» пәні инвестицияның тиімділігін бағалаудың теориялық және 
әдістемелік негіздерін қамтиды, ҚР инвестициялық нарығының жұмыс істеу механизмінің негізгі элементтерін 

ашады./Экономическая оценка инвестиций приобретает особую значимость для поддержания и развития 
конкурентоспособности компаний в условиях рыночной экономики. Дисциплина «Экономическая оценка 
инвестиций» содержит теоретические и методические основы оценки эффективности инвестиций, раскрывает 
основные элементы механизма функционирования инвестиционного рынка РК. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе/ Введение в финансы 



Постреквизиттер/Постреквизиты:Халықаралық валюталық-несие  қатынастары /Международные валютно-
кредитные отношения 

8 

ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Салық және салық салу/Налоги и налогообложение  

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Салық салу жүйесінің құрылуының теоретикалық 
аспектілерін, яғни экономикалық мазмұнын ашуды, салықтың функциясы мен принциптерін, салықтың және 
Қазақстан Республикасындағы салық жүйесінің тарихы кезеңдерде дамуын үйретуді көздейді./Дисциплина 
предусматривает теоретические аспекты системы налогообложения, то есть раскрытие экономического 
содержания, налоговых функций и принципов, налогообложения и развития налоговых систем в Республике 
Казахстан. 
Білуі тиіс/Знать:Салық салу теориясының негіздері, Қазақстан Республикасы салық жүйесінің қалыптасуы мен 
дамуының негізгі кезеңдері, экономиканы реттеудің салықтық құралдары және оларды пайдалану мүмкіндігі 

салық салудың нақты түрлерін практикалық есепке алу дағдыларын игеру үшін Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасында еркін болуы тиіс; салық қызметінің жұмыс істеуі мен дамуының теориялық аспектілері, 
салық жүйесінің негізгі топтарының жұмыс істеу ерекшеліктері, оларды есептеу және төлеу тетігі, арнаулы 
салық режимдерін пайдалану ерекшеліктері, әсіресе Қазақстан Республикасының салық жүйесінде 
қолданылатын алымдар, баждар мен басқа міндетті төлемдерді есептеу./Основы теории 
налогооблажения;основные этапы становления и развития налоговой системы РК;налоговые инструменты 
регулирования экономики и возможность их применения;должен свыободно ориентироваться в налоговом 
законодательстве РК овладеть навыками приктических расчетов конкретных видов налогов; теоритические 
аспекты функционирования и развития налогов;особенности функционирования основных групп налогов в 

ситеме налогооблажения РК, механизм их исчисления и уплаты;особенности применения специальных 
налоговых режимов;особенности исчисленич сборов, пошлин и других обязатенльных платежей, 
функционирующих в налоговой системе РК. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Салық кодексін қолдануға, салық және салық салу тұжырымдамасын, оның 
функцияларын, Қазақстанның салық жүйесінің әдістерін білуі керек, салық және салық салу саласындағы 
ғылыми, тәжірибелік зерттеулердің, ұйымдастырушылық және басқарушылық қызметтің типтік мәселелерін 
шешу үшін бакалавр дайындау./Студент должен уметь применить Налоговый кодекс,знать о понятием налога и 
налогооблажения, ее функциями, техникой осуществления налоговой системы Казахстана.Подготовка 

бакалавра к решению типовых задач научной, экспериментально-исследовательской,организационно-
управленческой деятельности в области налогов и налогооблажения. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Салық туралы ақпаратты бағалау әдістері, салықтың барлық 
түрлерін төлеу жүйесі, алымдар мен төлемдер; салық салу түрлерін талдау әдістері; Қазақстан 
Республикасының Салық кодексінің негізінде салықтарды төлеу бойынша басқару шешімдерін қабылдау үшін 
ақпаратты пайдалану, объектілер мен субъектілерге салық салу әдістері./Способами оценки налоговой 
информации, системой оплаты всех видов налогов,сборов и пошлин; методами анализа видов 
налогообложения;способность использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 

уплате налогов;методикой налогооблажения объектов и субъектов на основе Налогового Кодекса РК. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Ойлау мәдениеті, ақпарат жинау, талдау, қабылдау, мақсаттар 
қою және оған жету жолдарын таңдау; ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық түрде дұрыс, ақылға қонымды 
және нақты түрде қою қабілеті; ол өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын білуі керек, кәсіби 
қызметті жүзеге асыруға жоғары мотивация жасайды./Обладать культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу,восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную иписьменную речь; он должен осознавать 
социальную значимость своей будущей профессии,обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Курстың бағдарламасы салықтың сипаты мен 
функциялары сияқты негізгі мәселелерді қарастырады; мемлекеттік салық саясаты мен салық 
механизмі;Қазақстан Республикасының салық жүйесін қалыптастыру және дамыту сатылары қарастырылады; 
Қазақстанның салық жүйесіндегі негізгі салықтық топтардың жұмыс істеуі, оларды есептеу және төлеу тетігі, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық жүйесінде қолданылатын төлемдерді есептеудің басқа да міндетті 
төлемдерінің ерекшеліктері қарастырылған./Программа курса предусматривает рассмотрение таких основных 
вопросов как сущность и функции налогов; налоговая политика государства и механизм налогообложения; 
рассматриваются этапы становления и развития налоговой системы РК; характеризуется особенности 

функционирования основных групп налогов в налоговой системе Казахстана, механизм их исчисления и 
уплаты.Кроме того, рассматриваются особенности исчисления сборов, пошлини других обязательных платежей, 
функционирующих в налоговой системе РК. 
Қысқаша сипаттамасы/ Краткое описание:Әлеуметтік-экономикалық қатынастар жүйесіндегі салықтардың 
орны мен рөлі, салық қатынастарын реттеу саласындағы заңдар; салық салуды дамытудың қазіргі 
тенденциялары, болашақта олардың даму мүмкіндігі болжамдары; салықтардың негізгі түрлері, олардың 
жіктелуі; салық салудың классикалық және қазіргі ұстанымдарының мазмұны және ҚР салық заңнамасының 
принциптері; Қазақстанның салық жүйесінің және салық заңнамасының ерекшеліктері./Место и роль налогов в 

системе социально-экономических отношений, законы в области регулирования налоговых отношений; 
современные тенденции развития налогообложения, прогноза возможного их развития в будущем; основные 
виды налогов, их классификация; содержание классических и современных принципов налогообложения и 
принципов налогового законодательства РК; особенности налоговой системы и налогового законодательства 
Казахстана. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Мемлекеттік бюджет/Государственный бюджет 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Төлем жүйесі және валюталық операциялар/Валютные операции и 
платежная система 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Шетел мемелекеттеріндегі салықтар және салық салу/Налоги 
зарубежных стран и налогообложение 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Шетел мемелекеттеріндегі салық салу жүйесін 
қазіргі таңдағы құқық саласындағы салық заңнамаларының негізінде құрылған салық жүйесінің нақты мән 
жайларын ашып, олардың осы күнгі басқа да шет елдерінің салық салу аясындағы функцияларын салыстырмалы 
түрде  ашып көрсету./В процессе обучения должны научиться понимать сущность экономических явлений и 



механизма налогообложения зарубежных стран, уметь их систематизировать и учитывать влияние различных 
факторов, оценивать полученные результаты и выявлять резервы оптимизации налоговых платежей зарубежных 
стран. 
Білуі тиіс/Знать:Шетел мемелекеттердің  салық жүйесінің даму зандылықтарын білу; 

шетел мемелекеттеріндегі салық төлеушілер мен салықтық органдардың құқықтары мен міндеттерін 
білу./Закономерности развития налоговой системы зарубежных стран, права и обязанности налогоплательщиков 
и налоговых органов. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Шетел мемелекеттердің  салық салудың мөлшерлерін есептеуді;салық туралы 
мәліметтерді жинастыруды және оларға талдаулар жүргізуді; 
салық декларацияларын  әзірлеуді және жасауды./Студент должен уметь применить Налоговый кодекс,знать о 
понятии налога и налогооблажения зарубежных стран, ее функциями, техникой осуществления налоговой 
системы Казахстана.Подготовка бакалавра к решению типовых задач научной, экспериментально-

исследовательской,организационно-управленческой деятельности в области налогов и налогооблажения 
зарубежных стран. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Сабақ барысында өз ойын толық жеткізу және нәтижеге жетуде 
табандылық танытуды;салық салу жұмыстарын  жүзеге асырудың негізгі бағыттарын  дұрыс таңдай 
білуді./Способами оценки налоговой информациизарубежных стран, системой оплаты всех видов налогов, 
сборов и пошлин;- методами анализа видов налогообложения; способность использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений по уплате налогов;методикой налогооблажения объектов и субъектов на 
основе законов и законодательных актовзарубежных стран. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Шетел мемелекеттердің  салық салу жұмыстарын жүзеге 
асырудағы қажетті іс-шараларды ұйымдастыра білуді;салық саясаты мен  салық салудың  құқықтық-
нормативтік материалдарынигеруді және оларды тәжірибе жүзінде қолдануды./Умение оформлять необходимые 
механизмы налогообложения зарубежных стран, совершенствовать нормативно-правовую базу 
налогообложения и налогообложения и их практическое применение. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Қазіргі кездегі бүкіл әлемде салық саясатының 
жүргізіліп, оны  жетілдіру жолындағы көкейкесті мәселелердің бірі болып отырғаны мәлім.Осындай саясатты 
жүргізіп келе жатқан мемлекеттер соның ішінде біздің де мемлекет, осыған сәйкес жүзеге асырылып жатқан іс 
әрекетті қолдаушылардың көптігі және бұл дүние жүзіндегі көптеген елдердің әлі күнге дейін нақты салықтарға 

байланысты тиімді әдіс ретінде қолдану болып отыр.Сол себепті бұл саясаттың әлі күнге дейін тиімді шешімін 
таба алмай отырғандығымен анықталады.Бұл саясаттың шет елдердегі салық жүйесіне қатысты көзқарас қандай 
екен деген сұрақтың тууы заңды құбылыс./В современном мире налоговая политика является одним из наиболее 
актуальных вопросов налогообложения: именно государство проводит такую политику, включая наше 
государство, большое количество сторонников в этом отношении, и что многие страны в мире все еще должны 
платить определенные налоги. как эффективный метод.Поэтому определяется, что эта политика не может быть 
решена эффективно.Вопрос о том, какое отношение к системе является юридическим явлением. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Шет елдердің салық жүйесі мен салық жүйесінің қалыптасуы мен 

дамуының тарихи кезеңдерін, шет елдердің салық реформаларының негізгі тұжырымдамаларын, сондай-ақ 
салықтық Ықпал етудің түрлі құралдарын зерделеу, шет елдердің салық заңнамасын зерделеу./Изучение 
исторических этапов становления и развития налогов и налоговой системы зарубежных стран, основных 
концепций налоговых реформ зарубежных стран, а также различных инструментов налогового воздействия, 
изучение налогового законодательства зарубежных стран. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Мемлекеттік бюджет/Государственный бюджет 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Төлем жүйесі және валюталық операциялар/Валютные операции и 
платежная система 

9 
ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп /Финансовый учет в соответствии 
с МСФО 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Мақсаты:қаржылық есеп бойынша бухгалтерлік 
есептің принциптері мен аралық қаржы есебін оқып үйренуде алынған білімді дамыту.Міндеттері: - студент 
бухгалтерлік ақпаратты өңдеу және оны оқу дизайнын оқып үйренуі қажет.Бухгалтерлік концепциялар мен 
принциптердің дамуын негіздейтін себептерді терең оқып үйренуде ХҚЕС сәйкес қаржылық есепті жүргізуді  
үйренуі тиіс. Негізгі көңіл лизинг, табыс салығы, қаржылық құралдар, гудвилл есебіне, жинақталған 
(консолидациялық) қаржылық есеп беруге, біріккен кәсіпорындардағы, шетелдік валютамен операциялардың 

есебіне, қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес ағымдағы есепті ұйымдастыруға және 
оларды қорытуға бөлінуге тиіс./Цель курса – приобретение навыков изучают применения национальных 
стандартов финансовой отчетности в практике учета и формировании профессионального мышления, 
связанного с умением анализировать глубоко изучают причины развития финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО и принимать управленческие решения, организовывать эффективную систему 
внутреннего контроля, формировать и представлять финансовую отчетность в соответствии с национальными 
стандартами.Особое внимание уделено вопросам лизинга, налога на прибыль, финансовые инструменты, 
гудвилл, за счет накопленного (консолидированную отчетность) финансовой отчетности, в совместных 

предприятиях, учет операций в иностранной валюте, в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности организации за текущий отчетный период. 
Білуі тиіс/Знать:Бұл тереңдетілген ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп курсында негізгі бухгалтерлік есеп негіздері 
мен аралық қаржы есебін оқып үйренудегі алынған білім және олардың негізінде халықаралық бухгалтерлік 
есеп стандарттары, жал есебі, табыс салығы есебі, қаржылық құралдардың есебі, корпоратив аралық 
инвестицияларға кіріспе және коммерциялық емес ұйымдардың қаржылық есеп беруімен таныс болуы қажет./В 
курсе углубленного изучения основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности  в соответствии с МСФО, 
что основные международные стандарты и знания, полученные в изучении на их основе бухгалтерского учета, 

учета аренды, учета подоходного налога, учета финансовых инструментов, введение в корпоративные 
инвестиции и должны быть изучены с финансовой отчетностью некоммерческих организаций. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Білімгер білуі керек: бухгалтерлік басқару есебін қалыптастыру принциптерін; 
қаржылық нәтижелерді анықтау және шаруашылық процесстерді басқару мақсатындағы есепті 
ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерін; кәсіпорын және оның ішкі бөлімшелері бойынша ақпаратты 
дайындау, өңдеу және жинау жүйесін басқару шешімдерін қабылдау үшін тиімді, ақпараттарды қалыптастыру 



процесінде бухгалтер талдаушылармен шешілетін мәселелерді білуі керек./Студент должен знать: принципы 
формирования бухгалтерского управленческого учета; методы и способы управления процессами и определения 
финансовых результатов организации за отчетный период, предприятия и его внутренних подразделений по 
подготовке финансовой отчетности, системы принятия управленческих решений для эффективного сбора и 

обработки информации, вопросы, решаемые аналитиками в процессе формирования должен знать бухгалтер; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Білімгер істей алуы керек: студент теориядан игерген 
білімін  практика жүзінде қолдануды игеруі тиіс;  студент зерттеу барысында ғылыми принциптердің негізгі 
функцияларын игере алуы қажет, эксперимент жүргізу тәсілін игеруі қажет./Студент должен освоить 
применение на практике освоенных знаний теории;  необходимо освоить основные функции и принципы 
финансовой отчетности. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Теориялық білімнің негізін біле отырып шығармашылық 
идеяларды құра білуге; қолданушылар үшін ақпараттарды дайындау процесінде қаржылық және басқару 

есебінің ұқсастықтары мен айырмашылықтары жайында; бухгалтерлік басқару есебімен дайындалған 
ақпараттарды менеджерлер қандай мақсаттарға қолданатындығы жайлы хабардар болуы тиіс./Изучая 
теоретические основы знаний уметь создавать творческие идеи; сходства и различия в процессе подготовки 
информации для пользователей финансовой и управленческой отчетности; менеджеры должны быть 
осведомлены  для каких целей будут применены информации финансовой и бухгалтерской отчетности. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:ҚЕХС – қаржылық есеп беру мен дайындаудың 
тәртібі туралы қоғамдық мүдде үшін қабылданған жүйе. Бұл бүкіл әлемге қаржылық есеп беруді үйлестірудің 
маңызы, ҚЕХС Комитетінің қызметін қолдау,сондай-ақ бухгалтерлердің, аудиторлардың, қаржы 

менеджерлерінің кәсіби мамандығын арттыру үшін қолданылады.Стандарттар қаржылық есеп беруді 
дайындауға арналған, оларды пайдаланушылар кәсіпорынның қаржылық ақпарат көзі ретінде 
пайдаланады./МСФО - это система общественного интереса в том, как финансовая отчетность готовится и 
обрабатывается. Это важно для координации финансовой отчетности по всему миру, для поддержки 
деятельности Комитета, а также для повышения профессионализма бухгалтеров, аудиторов и финансовых 
менеджеров.Обязательная финансовая отчетность используется пользователями в качестве источника 
финансовой информации предприятия. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:«ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп» пәні ұлттық және халықаралық 
есептеріне және қаржылық есеп беруге негізделген бухгалтерлік есептегі Орталық блок болады. Курс бойынша 

бухгалтерлік тұжырымдар мен принциптердің дамуын негіздейтін себептер. / Дисциплина «Финансовый учет в 
соответствии с ХҚЕС» ұлттық және халықаралық есеп стандарттарына негізделген бухгалтерлік есеп курсында 
Орталық блок болып табылады. Курс бойы бухгалтерлік тұжырымдамалар мен принциптердің дамуын 
негіздейтін себептер терең зерттеледі. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Бухгалтерлік есеп /Бухгалтерский учет 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Несие ісі /Кредитное дело 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Қаржылық және салықтық есеп/Финансовый и налоговый учет 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Болашақ мамандарда халықаралық стандарттарға 

сәйкес түрлі меншік формаларына байланысты ұйым қызметінің қаржылық және салықтық есептілігін жүргізу 
мен әдістемесі бойынша теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру./Формирование 
теоретических знаний и практических навыков по финансовой и налоговой отчетности и методологии 
деятельности организации в зависимости от различных форм собственности в соответствии с международными 
стандартами у будущих специалистов. 
Білуі тиіс/Знать:Қаржылық және салықтық  есеп жүргізудің объектілерін; әртүрлі ұйымдық құқықтық 
формадағы кәсіпорындардың  қаржылық және салықтық  есеп жүргізудің  мазмұны мен құрылымдарының 
байланыстарын түсіну;  қаржылық және салықтық  есеп жүргізудің мазмұны мен кезегін./Объекты 

финансовогои налогового учета; понимать взаимосвязь  финансового и налогового учета разных 
организационно-правовых форм; содержание и последовательность анализа финансовой отчетности. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Бухгалтерлік балансты, оның негізгі баптарын және есептік көрсеткіштерін 
талдау; аналитикалық баланс құрастыру; тік және көлденең талдау жүргізу, кірістер мен шығыстар туралы 
талдаулар жүргізу; өнімді жүзеге асыруда трендтік талдау жүргізу және тренд тұрақтылығын негіздеу, ұйымның 
кіріс және шығыс құрылымын талдау және кәсіпорын жұмысының қаржылық нәтижелерін бағалау, ақша 
қаражаттар қозғалысы туралы есеп берудегі ақпаратты талдау, өндірістік-шаруашылық, қаржылық және 
инвестициялық қызметтің нәтижелілігін бағалау./Анализировать бухгалтерский баланс, его основные статьи и 

расчетные показатели; разрабатывать аналитический баланс, проводить вертикальный и горизонтальный анализ; 
анализировать отчет о прибылях и убытках, проводить трендовый анализ реализации продукции и 
обосновывать устойчивость тренда; анализировать структуру затрат и доходов организации и оценивать 
финансовые результаты работы предприятия; анализировать информацию, содержащуюся в отчете о движении 
денежных средств, оценивать результативность производственно- хозяйственной, финансовой и 
инвестиционной деятельности. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Коммерциялық ұйымның қаржылық жағдайына кешендік баға 
беру; кәсіпкерлік тәуекелділіктің пен шаруашылық субъектісінің банкроттылық мүмкінділігін 
бағалау./Навыками комплексной оценки финансового состояния коммерческой организации; оценки 

вероятности банкротства хозяйствующего субъекта и предпринимательского риска. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Эффектілі басқару шешімдерін қабылдау және кәсіпорынның 
қаржылық жағдайын есептеу үшін қаржылық талдау әдістерін қолдану./В применении методов финансового 
анализа для оценки финансового состояния предприятия с целью принятия эффективных управленческих 
решений. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл пән Қазақстандағы қаржылық есеп 
тұжырымдамасын және қаржылық есептілік талдауларының теориялық, әдістемелік және әдістемелік негіздерін 
білудің халықаралық тәжірибесін зерттейді; қаржылық есептілікті талдаудағы тәжірибелік дағдылар; қаржы 

есептілігінің түсіндірме жазбаларында ұсынылған ақпаратты талдау әдістері, сараланымдық және 
шоғырландырылған қаржылық есептілікті талдау; қаржы есептілігін талдау үшін есептеу және бағалау 
процедураларын компьютерлендіру./Дисциплина изучает концепция финансовой отчетности в Казахстане и 
международной практике знания теоретико-методологических и методических основ анализа финансовой 
отчетности; практические навыки в области проведения анализа финансовой отчетности; методику анализа 



информации, представленной в пояснениях к бухгалтерской отчетности;анализ сегментарной и 
консолидированной финансовой отчетности; компьютеризация расчетных и оценочных процедур анализа 
финансовой отчетности. 
Қысқаша сипаттамасы/ Краткое описание: Пән қаржылық есептілікті құру бойынша теориялық білімдер мен 

практикалық дағдыларды береді;салық есептілігінде қолдану үшін бухгалтерлік есеп мәліметтері бойынша 
ақпаратты тіркеу, өңдеу және жүйелеу;салық тіркелімдерін құру./Дисциплина дает теоретические знания и 
практические навыки по составлению финансовой отчетности;регистрации, обработке и систематизации 
информации по данным бухгалтерского отчетности для ее использования в налоговой отчетности;составлении 
налоговых регистров. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Бухгалтерлік есеп/Бухгалтерский учет 
Постреквизиттер/ Постреквизиты: Несие ісі /Кредитное дело   
3.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Қаржылық-басқарушылық  талдау /Финансово-управленческий 

анализ 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Білім алушылардың білімін жетілдіру: кәсіпорын 
қызметінің басқарылуы және қаржылық талдауы, обьектінің ағымдағы жағдайын бағалау және оның дамуынан 
күтіліп отырған мақсаттың орындалуын басқару шешімдері арқылы жүзеге асыру./Формирование у студентов 
знаний и навыков финансового и управленческого анализа деятельности предприятия, оценки текущего 
состояния объекта и ожидаемых перспектив его развития для принятия управленческих решений. 
Білуі тиіс/Знать:Қаржылық және басқару анализінің мәнін және мазмұның, оның кәсіпорынды басқару 
жүйесіндегі алатын орнын; қаржылық және басқару сараптамасының негізгі әдістері мен тәсілдерін; қаржылық 

және басқару сараптамасының типологиясын және классификациясын; қаржылық және басқару 
сараптамасының ақпараттық қамтамыз етілуін; қаржылық және басқару сараптамасының әдістмелігін, оның 
мақсаттық бағытталуын, анализдің бірізділігін, әдістердің жүйесімен қоса алғанда білу керек./Сущность и 
содержание финансового и управленческого анализа, его место в системе управления предприятием; основные 
приемы и методы финансового и управленческого анализа; типологию и классификацию видов финансового и 
управленческого анализа, его информационное обеспечение; методики финансового и управленческого анализа, 
включая их целевую направленность, последовательность анализа, систему методов. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Құрылымдық бөлімшелеріне негізделген кәсіпорында басқару анализін және 
қаржылық анализін жүргізу; кәсіпорынның өндірістік потенциалын анықтау; кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын анықтау және оның даму тенденциясы./Провести финансовый и управленческий анализ на 
предприятии и основных его структурных подразделениях; оценить производственный потенциал предприятие 
и его использование; определить финансовое состояние предприятия и тенденции его развития. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Менеджердің қабілетімен танысу, қыржылық және басқару 
анализінің жобаларын басқару; кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған ұсыныстарды 
жасау./Навыками менеджера управления проектами финансового и управленческого анализа;разработки 
предложений, направленных на повышение эффективности деятельности предприятия. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Кәсіпорында басқару шешімдеріне негізделген қаржылық 

анализдің қорытынды көрсеткіштерін қолдануда./В применении результатов финансового анализа в целях 
обоснования управленческих решений на предприятии. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл пән кәсіпорынның шаруашылықтық 
іскерлігінің талдану мазмұнын, мақсатын және маңызын; экономикалық талдау тәсілдерін, әдістерін жне 
заттарын; экономикалық талдаудың ақпараттық базасын; негізгі қорларды, айналмалы қаржыларды 
пайдалануды талдау; еңбектік ресурстарды пайдлануды талдау; төлемқабылеттілігін талдау; кәсіпорын іскерлігі 
тиімділігін талдауды қамтиды./Эта дисциплина отражает содержание, цель и значение экономической 
деятельности предприятия; методы, методы и методы экономического анализа; аналитическая база данных 

экономической информации; анализ использования основных средств, оборотных средств; анализ 
использования трудовых ресурсов; анализ платежных требований; анализ эффективности бизнеса. 
Қысқаша сипаттамасы/ Краткое описание: Пәнді оқу шаруашылық субъектілерінің қызмет етуінің қаржылық 
механизмінің мәнін тану үдерісі ретінде сипатталуы мүмкін. Осы талдаудың мақсаты кәсіпорын мүлкінің 
құрамы мен құрылымын, капиталды пайдалану қарқындылығын, төлем қабілеттілігі мен қаржылық 
тұрақтылығын және пайданы пайдалануды бағалау; ақша қаражатының кірістері мен ағындарын болжау; 
кәсіпорын басшылығы жүзеге асыратын дивидендтік саясатты анықтау болып табылады./Изучение дисциплины 
может быть охарактеризован как процесс познания сущности финансового механизма функционирования 

субъектов хозяйствования. Целью данного анализа являются оценка состава и структуры имущества 
предприятия, интенсивности использования капитала, платежеспособности и финансовой устойчивости и 
использования прибыли; прогнозирование доходов и потоков денежных средств; выявления дивидендной 
политики, осуществляемой руководством предприятия. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Бухгалтерлік есеп /Бухгалтерский учет 
Постреквизиттер/ Постреквизиты:Несие ісі /Кредитное дело 
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5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Сақтандыру /Страхование                                                               
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Сақтандыру саласында систематикалық білім беру, 

соның ішінде, сақтандырудың теоретикалық аспектілерінде, сақтандыру жұмысын қалыптастсыру және 
сақтандыру қарым-қатынасын қадағалау, сақатандыруды салалары бойынша қарастыру./Дать систематические 
знания в области страхового дела, в частности, теоретических аспектов страхования, организации страхового 
дела, государственного регулирования страховых отношений, определения особенностей страхования по его 
отраслям. 
Білуі тиіс/Знать:Сақтандыру теориясының негізгі теоретикалық мәні жөнінде мағұлмат;сақтандырудың 
спецификалық негізгі принциптерін./Определенный минимум необходимых теоретических знаний по теории 
страхования; основные принципы организации специфических особенностей страхования. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Сақтандыру бизнесінің тәжірбиелік және оның негізгі қатынасын 
қолдану./Осмыслить теорию и практику страхового бизнеса и использовать его основные положения. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Сақтандыру қатынастарының түрлерін анықтау дағдылары; 
сақтандыру тәуекелін бағалау, сақтандыру шартының талаптары; сақтандыру шарты бойынша жарамсыз деп 
тану және жарамсыз мәмілелерді негіздеу./Навыками определения видов страхового правоотношения; оценки 
страхового риска, условий договора страхования; определения оснований признания недействительной и 



ничтожной сделки, применительно к договорам страхования. 
Құзіретті болуы тиіс/Быть компетентным: ҚР-ғы  сақтандыру ісі  саласындағы жұмысын ұйымдастыру./В 
области организации страхового дела в РК. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Сақтандыру қаржы экономикалық өндірістік 

қатынастардың ажырамас бөлігі болып табылады және тұрғындардың арасындағы қоғамдық экономикалық 
қатынастың көне категориясы болып табылады.Сақтандыру тәуекел түсінігімен тығыз байланысты , сондықтан 
да сақтандыру сөзінің бастапқы мағынасы қорқу, үрей, қорғау сөздерімен бірге ұшырасады.Нарық жағдайында 
әрбір тұлғаның өз жұмысынан, табысынан, капиталынан айырылып не бір бөлігінен айырылып қалу тәуекелі 
өте жоғары.Еңбектің қоғамдық бөлінісінің, айырбастың, мүліктік теңсіздік пен жеке меншіктің пайда болуымен 
байланысты оның иелерінің мүліктерін жоғалтып алу қорқынышы да өсе түсті.Мүлікті жоғалтып алу 
қорқынышын сейілту сақтандыру қызметіне деген қажеттілікті туғызды./Страхование является неотъемлемой 
частью финансово-экономически производственных отношений и является древней категорией общественно-

экономических отношений среди населения.Страхование тесно связано с понятием страховой риск, поэтому  
первоначальное значение слова связано с такими понятиями как   страх, тревога, способ защиты.Для экономики 
характерна более высокая степень риска, связанного с возможностью возникновения не только стихийных 
бедствий, но и с наступлением экономических кризисов, спадов производства, инфляции, политической 
нестабильности и других явлений.В связи с общественным разделением труда, обмена, имущественного 
неравенства, с приобретением частной собственности у владельцев  начал расти страх о потери имущества.  
Қысқаша сипаттамасы/ Краткое описание:«Сақтандыру» пәнінің мазмұны сақтандыру саласындағы жоғары 
білікті мамандарға қойылатын талаптарға сәйкес қажетті білім алуға мүмкіндік береді.Студент сақтандырудың 

теориялық негіздерін, қоғамдық үрдістердегі сақтандырудың орны мен рөлін білуі, оның қызмет ету 
ерекшеліктерін терең түсінуі, ұлттық сақтандыру нарығындағы қалыптасқан жағдайды шебер бағалауы, оның 
даму ерекшеліктері мен негізгі тенденцияларын анықтай білуі, сақтандыру жұмысының теориясын 
байланыстыра білуі тиіс./Содержание дисциплины «Страхование» позволяет получить необходимые знания, 
соответствующую требованиям, предъявляемым к специалистам высшей квалификации в области 
страхования.Студент должен знать теоретические основы страхования, место и роль страхования в 
общественных процессах, глубоко разбираться в особенностях его функционирования, умело оценивать 
складывающуюся ситуацию на национальном страховом рынке, выявлять особенности и основные тенденции 
его развития, уметь увязывать теорию с практикой страховой работы. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржы нарығы және делдалдар/Финансовые рынки и посредники  
Постреквизиттер/Постреквизиты:Төлем жүйесі және валюталық операциялар/Валютные операции и 
платежная система 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Сақтандыру ұйымдарындағы есеп және есептілік/Учет и 
отчетность в страховых компаниях 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Сақтандыру саласындағы болашақ мамандарды 
теориялық білімді және практикалық дамуын қамтамасыз ету,  сақтандырудағы  бухгалтерлік есепті 
ұйымдастыру, сақтандыру ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды, сақтандыру операцияларының 

тәртібін қарастыру  және сақтандыру резервтерін есептеу  қамтамасыз ету./Состоит в обеспечении 
теоретических знаний и развитии практических навыков у будущих специалистов в области страхования, в 
частности в освоении методики и методологии организации бухгалтерского учета в страховых организациях, в 
изучении порядка проведения и оформления страховых операций и расчета страховых резервов. 
Білуі тиіс/Знать:Бухгалтерлік есептің мәнің және ерекшеліктерін; сақтандыру компанияларындағы 
бухгалтерлік есеп және есептіліктің  жалпы принциптерін, сақтандыру ісіндегі объект және субъектеріне 
сипаттама беру; сақтандыру қызметінде пайдаланатын негізгі түсініктерді; сақтандыру қызметінің заңнамалық 
базасын./Сущность, особенности и критерии бухгалтерского учета и отчетности в страховых компаниях; общие 

принципы его построения в страховых организациях;  характеристику субъектов страхования и объектов, 
подлежащих страхованию,атакже основные понятия, применяемые в страховой деятельности; законодательные 
основы страховой деятельности.  
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Сақтандыру ұйымдарында бухгалтерлік есепті жүргізу және бухгалтерлік 
есептілікті жасау./Вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность страховых организаций. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Сақтандыру ұйымдарындағыбухгалтерлік есеп және есептілікті  
жүргізіп   тәжірибелік дағдылану қалыптастыру./Приобретение практических навыков ведения учета и 
формирования отчетности страховых организаций. 

Құзіретті болуы тиіс/Быть компетентным:ҚР-ғы  сақтандыру ісі  саласындағы жұмысын бухгалтерлік есеп 
және есептілікті  ұйымдастыру./Организация бухгалтерского учета  в области  страхового дела в РК. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Сақтандыру ұйымдарының бухгалтерлік есепті 
ұйымдастырудың ерекшеліктері жүйелі мәлімдеме болып табылады және сақтандыру саласының 
кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті және талдау жұмыстарын студенттер белгілі бір дағдыларды үшін 
маңызы зор болып табылады./Курс представляет собой системное изложение об особенностях организации 
бухгалтерского учета в страховых организациях и имеет большое значение для получения студентами 
определенных навыков учетной и аналитической работы на предприятиях страховой отрасли.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Отандық сақтандыру нарығын дамыту және қазақстандық есепке 

алуды халықаралық стандарттарға бағдарлау сақтандыру ұйымдарында бухгалтерлік есепті теориялық негіздеу 
және әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру қажеттілігін негіздейді.Кәсіпкерлік тәуекелдер, сақтандыру 
ұйымдарының ілеспе қызметі жағдайында, сақтандыру ұйымдарының бухгалтерлік есебі туралы есептік 
ақпараттың дәйектілік дәрежесі сақтандыру қызметінің үздіксіздігіне және сақтандыру бизнесіне сенуге ықпал 
етеді.Сақтандыру нарығының дамуымен елдің сақтандыру ұйымдарында бухгалтерлік есепті жүргізу және 
қаржылық есептілікті жасау жүйесіне қойылатын талаптар күшейтіледі./Развитие отечественного страхового 
рынка и ориентация казахстанского учета на международные стандарты обуславливают необходимость 
теоретического обоснования и совершенствования методического обеспечения бухгалтерского учета в 

страховых организаций.В условиях предпринимательских рисков, сопутствующих деятельности страховых 
организаций, степень достоверности учетной информации  о бухгалтерском учете страховых  организаций  
оказывает влияние на  непрерывность страховой деятельности и доверие к страховому бизнесу.С развитием 
рынка страхования усиливаются требования к системе ведения бухгалтерского учета и составлению финансовой 
отчетности в страховых организациях страны. 



Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржы нарығы және делдалдар/Финансовые рынки и посредники  
Постреквизиттер/Постреквизиты:Төлем жүйесі және валюталық операциялар/Валютные операции и 
платежная система 

11 
ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Қаржы нарығы және делдалдар/Финансовые рынки и 
посредники 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Пәнді оқытудың негізгі міндеттері – әртүрлі 
қаржы институттарын және олардың ұсынатын қызметтерін баға белгілеу әдістерін, оларды басқару стильдсрін, 
ішкі және халықаралық қаржы нарықтарындағы қызмет ету стратегияларын оқу;әр турлі елдердің қаржы 
институттарының қызметтерін оқу;Қазақстандағы қаржы нарықтарының қызмет ету етуінің ерекшсліктерін 
ашу; каржы делдалдарын, каржы нарықтарындағы кәсіби қатысушылардың қызметін оқу және талдау;қаржы 
институттарының (делдалдар) мүмкін болатын тәускслдерді бағалау және олардың зардаптарын төмендету 

жолдарын анықтау./Основными целями дисциплины являются изучение методов ценообразования различных 
финансовых институтов и их услуг, их стилей управления, стратегии функционирования на внутреннем и 
международном финансовых рынках, изучение финансовых институтов разных стран, раскрытие особенностей 
финансовых рынков в Казахстане; изучать и анализировать финансовых посредников, профессиональных 
участников финансовых рынков, оценивать финансовые учреждения (брокеров) потенциальных заемщиков и 
определять способы минимизации их последствий. 
Білуі тиіс/Знать:Қаржы рыногын қалыптастыру және реттеу, оның ішінде бағалы қағаздар нарығы, қаржы 
нарығының құрамы мен құрылымы, қаржы нарығындағы қор нарығының орны, қаржы нарығын кәсіпорындарға 
қаржы ресурстарын тартудағы маңыздылығы туралы заңнамалық және нормативтік база./Законодательные и 

нормативно-правовые основы формирования и регулирования финансовых рынков, в том числе рынка ценных 
бумаг;состав и структуру финансового рынка, место фондового рынка на финансовом рынке, значение 
финансового рынка в привлечении финансовых ресурсов на предприятия. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Қаржы нарығын реттеу және қаржы ұйымдары саласындағы проблемаларды 
шешуде білімдерін қолдану, экономикалық процестер мен қаржы нарықтарының өзара қарым-қатынастарын 
талдау, қаржы нарығының жұмыс істеу теориясы туралы білімдерін кәсіби қызметте қолдану./Применять 
знания в решении проблем в области регулирования финансового рынка и финансовых 
организаций;анализировать во взаимосвязи экономические процессы и институты финансовых 

рынков;применять знания по теории функционирования финансовых рынков в своей профессиональной 
деятельности. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Қаржы құралдарын талдауды жасау және қаржы нарығының 
мәселелерінде және оның сегменттелуінің сипаттамаларына ие болу; қаржы нарығының жұмыс істеу теориясы 
туралы білімдерін өздерінің кәсіби қызметінде қолдануға, нарықтық мәмілелерді жүзеге асыруға, тәуекелдерді 
объективті бағалауға және олардың сақтандыру стратегияларын қолдануға, үрдістерді анықтайды және қаржы 
нарықтарының және олардың институттарының даму перспективаларын көре алады./В составлении  анализа 
финансовых инструментов и быть компетентными в вопросах финансового рынка и особенностях его 

сегментации; применять знания по теории функционирования финансовых рынков в своей профессиональной 
деятельности;уметь осуществлять рыночные сделки, объективно оценивать риски и применять стратегии их 
страхования;выявлять тенденции и видеть перспективы развития финансовых рынков и их институтов. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Қаржы нарықтар және делдалдар саласының қажетті білімдерге 
үйренуі тиіс;каржы делдалдарын, каржы нарықтарындағы кәсіби қатысушылардың қызметін оқу және талдау; 
қаржы институттарындағы құзыретті болуы./ В знании основ функционирования рынков краткосрочных 
финансовых инструментов, межбанковских кредитных рынков;в знании основы приемов биржевой и 
внебиржевой торговли, порядка осуществления сделок с ценными бумагами. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Қаржы нарығы және делдалдар» курсы 
заманауи отандық қаржы рыногының жұмыс істеу ерекшеліктерін және осы саладағы әлемдік институттардың 
жұмыс істеу тәжірибесін ескере отырып, әр түрлі қаржы делдалдарының қызметін сипаттайды, сондай-ақ 
әртүрлі қаржы институттарының қызметтерін, ұсынатын қызметтерін, баға белгілеу әдістерін, басқару стилін, 
тиімді стратегияларды қарастырады отандық және халықаралық қаржы нарықтарында, әр түрлі елдердегі қаржы 
институттарының қызметін зерделеу.Қазақстан қаржы нарығының жұмыс істеуі, қаржы делдалдарының, кәсіби 
қаржы нарығының қатысушыларын зерттеу және талдау болып табылады./Курс «Финансовые рынки и 
посредники» раскрывает особенности функционирования современного отечественного финансового рынка и 
деятельность различных финансовых посредников с учетом опыта функционирования мировых институтов в 

указанной сфере.Также рассматривает деятельность различных финансовых институтов, предлагаемых ими 
услуг, методов ценообразования, стилей управления ими, стратегий эффективной деятельности на внутренних и 
международных финансовых рынках;изучение деятельности финансовых институтов разных стран.Раскрытие 
особенностей функционирования финансового рынка Казахстана, изучение и анализ деятельности финансовых 
посредников, профессиональных участников финансового рынка. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Қазақстан Республикасында оның даму ерекшеліктерін, қаржы 
делдалдарының қызметін, сондай-ақ тұтастай алғанда қаржы нарығының жұмыс істеуін жетілдірудегі рөлін 
ескере отырып, қаржы нарығының және оның инфрақұрылымының негіздерін зерделеу. Қаржы нарығының 

қаржы құралдарын қолдана білу; қаржы нарығының қатысушылары үшін оңтайлы жағдайларды таңдауда 
талдау жүргізу./Изучение основ финансового рынка и его инфраструктуры с учетом особенностей его развития 
в Республике Казахстан, деятельности финансовых посредников, а также роли в совершенствовании 
функционирования финансового рынка в целом. Умение применения финансовых инструментов финансового 
рынка; проведения анализа в выборе оптимальных условий для участников финансового рынка. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе, АНБ/Введение в финансы, ДКБ  
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Қаржы нарығының заманауи тенденциялары  /Современные 

тенденции  финансового рынка 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Қазақстандағы дамудың ерекшеліктерін ескере 
отырып, қаржы нарығының қазіргі заманғы үрдістері мен оның инфрақұрылымының негіздерін біліңіз. 
студенттерге Қазақстандағы және шетелдегі ақша нарығындағы және капитал нарығындағы процестерді талдау, 
мемлекеттің және нарықтық әдістерді реттеу құралдарын білу және түсінуді үйрету; ақша, валюталық нарық, 
бағалы қағаздар нарығы, бірігу және сатып алу нарықтарында, бағалы металлдар мен сақтандыруда кездесетін 



процестерді болжау үшін қажетті білім алушылардың білімін алу; брокерлер, брокерлер, трейдерлер сияқты 
бағалы қағаздарды сатып алу./Знать основы  современных тенденций финансового рынка и его инфраструктуру 
с учетом особенностей его развития в Казахстане. научить студентов анализировать процессы, происходящие 
денежного рынка и рынка капиталов в РК и за рубежом, знать и понимать инструментарий их регулирования 

государством и рыночными методами; приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования 
процессов, происходящих денежных, валютных рынков, рынка ценных бумаг, рынков слияний и поглощений, 
драг металлов и страхования;овладение студентами навыками, необходимыми для практической работы на 
денежных, валютных рынках, рынке ценных бумаг, рынках слияний и поглощений, драг металлов и 
страхования в качестве дилеров, брокеров, трейдеров. 
Білуі тиіс/Знать:Қаржы рыногын қалыптастыру және реттеу, оның ішінде бағалы қағаздар нарығы, қаржы 
нарығының құрамы мен құрылымы, қаржы нарығындағы қор нарығының орны, қаржы нарығын кәсіпорындарға 
қаржы ресурстарын тартудағы маңыздылығы туралы заңнамалық және нормативтік база./Законодательные и 

нормативно-правовые основы формирования и регулирования финансовых рынков, в том числе рынка ценных 
бумаг;состав и структуру финансового рынка, место фондового рынка на финансовом рынке, значение 
финансового рынка в привлечении финансовых ресурсов на предприятия. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Пән бойынша қаржы саласының мамандарына керекті практикалық игеруі;ішкі 
және халықаралық қаржы нарықтарындағы қызмет ету стратегияларын оқу; әр турлі елдердің қаржы 
институттарының қызметтерін білу./ Применять знания в решении проблем в области регулирования 
финансового рынка и финансовых организаций; анализировать во взаимосвязи экономические процессы и 
институты финансовых рынков;применять знания по теории функционирования финансовых рынков в своей 

профессиональной деятельности. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Қаржы құралдарын талдауды жасау және қаржы нарығының 
мәселелерінде және оның сегменттелуінің сипаттамаларына ие болу; қаржы нарығының жұмыс істеу теориясы 
туралы білімдерін өздерінің кәсіби қызметінде қолдануға, нарықтық мәмілелерді жүзеге асыруға, тәуекелдерді 
объективті бағалауға және олардың сақтандыру стратегияларын қолдануға, үрдістерді анықтайды және қаржы 
нарықтарының және олардың институттарының даму перспективаларын көре алады./В составлении  анализа 
финансовых инструментов и быть компетентными в вопросах финансового рынка и особенностях его 
сегментации; применять знания по теории функционирования финансовых рынков в своей профессиональной 
деятельности;уметь осуществлять рыночные сделки, объективно оценивать риски и применять стратегии их 

страхования;выявлять тенденции и видеть перспективы развития финансовых рынков и их институтов. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Қаржы нарықтар және делдалдар саласының қажетті білімдерге 
үйренуі тиіс; каржы делдалдарын, каржы нарықтарындағы кәсіби қатысушылардың қызметін оқу және талдау; 
қаржы институттарындағы құзыретті болуы./ В знании основ функционирования рынков краткосрочных 
финансовых инструментов, межбанковских кредитных рынков; в знании основы приемов биржевой и 
внебиржевой торговли, порядка осуществления сделок с ценными бумагами. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Пәнді зерделеу - қаржы нарығының 
қалыптасуы мен дамуы, қаржы нарығының мәні, қаржы нарығының экономикалық дамудағы рөлі, қаржы 

нарығының даму ерекшеліктерін ескере отырып, қаржы нарығының негіздерін және оның инфрақұрылымын 
меңгеруге мүмкіндік береді. қаржы нарығының функциялары, қаржы нарығының құрылымы туралы түсінік; 
қаржы нарығының институционалдық құрылымы, депозиттер нарығының функциялары; қаржы нарығының 
жүйесіндегі несие нарығының орны; несие нарығының тұжырымдамасы; валюталық нарық 
функциялары./Изучение дисциплины позволяет освоить основы финансового рынка и его инфраструктуру с 
учетом особенностей его развития в Казахстане, деятельность финансовых посредников.Также изучает 
формирование и развитие финансового рынка;сущность финансового рынка;роль финансового рынка в 
развитии экономики;функции финансового рынка;понятие структуры финансового рынка; институциональная 

структура финансового рынка;функции депозитного рынка;место кредитного рынка в системе финансового 
рынка;понятие кредитного рынка; функции валютного рынка. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Нарықтық экономиканың жұмыс істеуінің теориялық негіздері 
туралы, сондай-ақ нарықтың қазіргі дамуы туралы білім, мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік саясатты 
іске асыруда экономикалық дүниетаным мен белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру.Нарық дамуының 
қазіргі заманғы үрдістерін игеру кәсіпорынды, сала, аймақ экономикасын, жалпы халық шаруашылығын дамыту 
процесінде міндеттерді неғұрлым нақты және дұрыс айқындауға мүмкіндік береді: Болашақ магистрлерді 
нарықтық экономикада тиімді шаруашылық жүргізу үшін қажетті дербес экономикалық ойлау дағдыларымен 

қаруландырады./ Знания о теоретических основах функционирования рыночной экономики, а также о 
современных развития рынка, формировать экономическое мировоззрение и активную гражданскую позицию в 
реализации государственной экономической и социальной политики.Усвоение современных тенденций 
развития рынка делает возможным более четко и правильно определять задачи в процессе развития 
предприятия, экономики отрасли, региона, народного хозяйства в целом: вооружает будущих магистров 
навыками самостоятельного экономического мышления, столь необходимыми для эффективного 
хозяйствования в рыночной экономике. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе, АНБ/Введение в финансы, ДКБ  
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 

12 
ТК/КВ 

5 Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Қаржылық бақылау/Финансовый контроль 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Курстың мақсаты: студенттердің теориялық 
аспектілерін зерттеу және мемлекеттік мекемелер мен әртүрлі меншік нысаны кәсіпорындарының бухгалтерлік 
есеп және қаржылық есептілігінің жай-күйіне қаржы мониторингін жүргізудің әдіснамалық негіздерін алу, 
сондай-ақ барлық деңгейдегі бюджеттерді қалыптастыру мен орындаудың дұрыстығын талдау әдістерін игеру, 
сондай-ақ қаржылық тәртіпті бұзушылықтарды анықтап, курстың мақсаты: қаржылық бақылаудың заманауи 
түсіндірілуіне кешенді көзқарас беру; мемлекеттік мекемелер мен шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржылық қызметіне аудит жүргізу және аудит жүргізу әдістерін енгізу, қаржылық бақылаудың қазіргі заманғы 
мәселелерімен танысу./Цель курса: изучение  студентами теоретических аспектов и приобретение методических 
основ проведения финансового контроля состояния бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
государственных учреждений и предприятий различных форм собственности, а также освоение методов анализа 
правильности   составления и исполнения бюджетов всех уровней, и выявления нарушений финансовой 
дисциплины и разработке мероприятий по их  устранению.Задачи курса: дать комплексное представление о 



современной трактовке финансового контроля;ознакомить методами проведения ревизии и проверок 
финансовой деятельностью  государственных учреждений и хозяйствующих субъектов;знакомить 
современными проблемами финансового контроля. 
Білуі тиіс/Знать:Қаржылық бақылаудың мәні мен мазмұнын және қағидаларын; қаржылық бақылау 

органдарының қызметін; қаржылық бақылаудың үлгілері мен түрлері; қаржылық бақылаудың нысандары мен 
субъектілерін./Сущность и содержание и принципы финансового контроля; деятельность органов финансового 
контроля; виды и виды финансового контроля; формы и субъекты финансового контроля.  
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Бұл білімді іс жүзінде қолданыңыз Қазақстанның қаржылық бақылау жүйесі 
туралы, сондай-ақ органдардың бақылау іс-әрекетінің принциптері және мемлекеттік қаржылық бақылау 
стандарттары туралы біліңіз./Применять полученные знания в практической деятельности.Иметь представление 
о системе финансового контроля Казахстана и о принципах осуществления контрольной деятельности органов и 
о  стандартах государственного финансового контроля. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Қаржылық бақылау бағыттарының негіздерін білу және 
кәсіпорынның және ұйымның қаржылық қызметін бақылау шараларын ұйымдастыруда сыртқы және ішкі 
бақылау әдіснамасын қолдануды білуге құзыретті болу./Быть компетентным в знании об основах направлениях 
финансового контроля и в организации контрольных мероприятии по финансовой деятельности предпритии и 
организации, готовность применять методику проведения внешнего и внутренного контроля. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Қаржылық бақылауды жүзеге асырудағы тиісті іс-шараларды 
ұйымдастыра білуді; қаржылық бақылаудың құқықтық – нормативтік материалдарын игеруді және оларды   
тәжірибе жүзінде қолдануды./Применять полученные знания в практической деятельности, приобретение 

методических основ проведения финансового контроля состояния бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности государственных учреждений и предприятий различных форм собственности. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Қаржылық бақылау» курсының 
бағдарламасында мемлекеттің қаржы саясатын іске асыру және мемилекеттік мекемелер мен шаруашылық 
жүргізу субъектілерінде қаржы ресурстарының қалыптасуы мен тиімді жұмсалуының қамтамасыз ететін іс-
шаралар сұрақтары қамтылған. Қаржылық бақылауды жүргізудің әдістері мен түрлері жан-жақты көрсетіліп, 
мекемелер мен кәсіпорындардың шаруашылық іс-әректеріне жүргізілетін қаржылық бақылаудың ерекшеліктері 
қарастырылған./В программу курса «Финансовый контроль» включены темы, раскрывающие систему 
государственного финансового контроля, особенности формирования и исполнения Республиканского и 

местных бюджетов, поступления средств в общегосударственные и другие внебюджетные фонды. Показаны 
методы проведения финансового контроля  государственных организаций и учреждений, предприятий 
различных форм собственности. Раскрыты особенности финансового контроля  деятельности финансово-
кредитных, производственных, торгово-коммерческих компаний. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  «Қаржылық бақылау» пәні мемлекеттік қаржылық бақылау 
жүйесін, республикалық және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру мен атқарудың ерекшеліктерін, жалпы 
мемлекеттік және басқа да бюджеттен тыс қорларға қаражаттың түсуін ашатын тақырыптар 
енгізілген.Мемлекеттік ұйымдар мен мекемелердің, әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың қаржылық 

бақылау жүргізу әдістері көрсетілді. Қаржы-несиелік, өндірістік, сауда-коммерциялық компаниялардың 
қызметін қаржылық бақылаудың ерекшеліктері ашылды./Дисциплина «Финансовый контроль» включены темы, 
раскрывающие систему государственного финансового контроля, особенности формирования и исполнения 
Республиканского и местных бюджетов, поступления средств в общегосударственные и другие внебюджетные 
фонды. Показаны методы проведения финансового контроля государственных организаций и учреждений, 
предприятий различных форм собственности. Раскрыты особенности финансового контроля деятельности 
финансово-кредитных, производственных, торгово-коммерческих компаний. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржы, Мемлекеттік бюджет/ Финансы, Государственный бюджет 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық аудит /Финансовый аудит 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Банктік бақылау және аудит/Банковский  контроль и аудит 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Бұл курс банктік сектордағы бизнес-процестердің 
бағытын жылдам бақылауға, банктік активтерді тиімді басқаруға, теріс оқиғаларды болдырмауға, табыстарды 
ұлғайтуға және шығындарды қысқартуға мүмкіндік береді.Бұл оның түрлі бөлімшелері мен филиалдарының 
жұмыс істеуі туралы сапалы ақпарат алуды қажет етеді./Данный курс преследует цель научить оперативно 
контролировать ход хозяйственных процессов в банковской сфере, эффективно управлять имуществом банков, 
предупреждать негативные явления, увеличивать доходы и снижать расходы, что обусловливает необходимость 

в получении качественной информации о функционировании ее различных подразделений и филиалов.  
Білуі тиіс/Знать:Банктік қызметтегі нормативтік бақылау және аудит жүйесі, банктік бақылау және аудит 
жүргізу әдістері және ұйымдастыру; банктік бақылау және аудиттің әдістемесі мен ұйымдастырылуы; банктік 
бақылау мен аудиттің нәтижелерін жинақтау және пайдалану тәртібі; аудиттелетін тұлғалардың құқықтары, 
міндеттері, жауапкершілігі, аудиторлық ұйым./Систему нормативного регулирования контроля и аудита в 
банковской деятельности;методику и организацию банковского контроля и аудита; методику и организацию  
банковского контроля и аудита; порядок обобщения и использования результатов  банковского контроля и 
аудита; права, обязанности, ответственность аудируемых лиц, аудиторской организации. 
Біліктілігі болуы тиісУметь:Бақылау жұмыстарының жоспарларын әзірлеуді және  жасауды; республикалық 

бюджеттің атқарылуына сыртқы бақылау жүргізуді; жергілікті бюджет қаражаттарының мақсатты және тиімді 
жұмсалуына бақылау  жүргізуді;  бақылау актілерін бақылау стандарттарына сәйкес жасалуын қамтамасыз 
етуді./Обобщать результаты проверок и формировать профессиональной мнение о достоверности финансовой 
отчетности; разработать рекомендации по результатам аудита; оформлять рабочие документы, аудиторское 
заключение. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Қаржылық бақылауды жүзеге асырудағы тиісті іс-шараларды 
ұйымдастыра білуді; қаржылық бақылаудың құқықтық – нормативтік материалдарын игеруді және оларды   
тәжірибе жүзінде қолдануды; сабақ барысында өзінің ойын толық жеткізу және қажетті нәтижеге жетуге 

табандылық  танытуды; қаржылық бақылауды жүргізудің түрлері мен үлгілерін таңдай білуді./Умение 
организовать соответствующий финансовый контроль; разработка и применение правовых и нормативных 
материалов финансового контроля; полная самореализация на уроках и выдержка для достижения желаемого 
результата; выбрать виды и модели финансового контроля. 
Құзіретті болуы тиіс/Быть компетентным:Понимание организации аудиторов на основе нормативного 



регулирования; в знании планирования и проведения аудиторских проверок различных типов объектов; в 
соответствии с процедурами аудиторского заключения о внедрении учетных и аудиторских коэффициентов; 
система внутреннего контроля по методу оценки./В знании об основах организации аудиторской деятельности и 
ее нормативном регулировании; в знании особенностей планирования и осуществления аудиторской проверки 

различных объектов учета; в способностях применять научные подходы расчету существенности и 
аудиторского риска при осуществлении аудиторских процедур; готовность применять методику оценки системы 
внутреннего контроля. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Қазақстандағы қаржылық бақылау жүйесінің 
дамуын зерттеп тану, оның қызметінің құқылық және ақпараттық негізін қарау, шет мемлекеттердің 
тәжірибесімен қаржы бақылауының дамуын салыстыру, қаржылық бақылаудың әдісін, қаржы және бюджет 
ұйымдарында тексерудің өткізу ерекшеліктерін, қаржы бақылауының және аудит жұмыстарының бағыттары 
мен кезеңдерін зерделеу./Изучение развития системы финансового контроля в Казахстане, рассмотрение 

правовой и информационной базы его деятельности, сравнение развития финансового контроля с опытом 
иностранных государств, методика финансового контроля, специфика проверок в финансово-бюджетных 
организациях, направления и этапы финансового контроля и аудита. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Осы пәнді оқу барысында студенттер коммерциялық және 
коммерциялық емес ұйымдардың қаржылық-экономикалық қызметін мемлекеттік бақылау органдары мен 
мемлекеттік емес ұйымдардың бақылау және аудитін ұйымдастыру және жүзеге асыру мәселелері; аудиторлық 
қызметті ұйымдастыру негіздері және оны нормативтік реттеу; қаржылық бақылау жүйесін бағалау әдістемесін 
қолдануға дайын./В процессе изучения данной дисциплины студенты  получают знания по вопросам 

организации и осуществления контроля и аудита финансово-экономической деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций государственными контрольными органами и негосударственными 
организациями; основах организации аудиторской деятельности и ее нормативном регулировании; готовность 
применять методику оценки системы финансового контроля. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе/Введение в финансы   
Постреквизиттер/Постреквизиты:Банктік аудит/Банковский аудит 

13 
ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины: Халықаралық валюта-несиелік қатынастары /Международные 
валютно-кредитные отношения 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Курсты оқып-үйрену болашақ мамандарды 
МВКО-ның күрделі мәселелерін шешу үшін теориялық және әдіснамалық түрде дайындау керек, отандық 
ғылымның жағымды тәжірибесін, шетелдік тәжірибенің жағымды дамуын ескеру маңызды./Изучение курса 
должно подготовить будущих специалистов теоретически и методически к решению сложных вопросов 
МВКО.Важным считается учет положительного опыта отечественной науки, использование позитивных 
наработок зарубежной практики. 
Білуі тиіс/Знать:Қазіргі заманғы халықаралық ақша-кредит қатынастары жүйесі, оның даму тенденциялары, 
сондай-ақ Қазақстанның халықаралық ақша-кредит қатынастарына қатысуының рөлі мен дәрежесін 

көрсету./Систему современных международных валютно-кредитных отношений, тенденциях ее развития, а 
также показать роль и степень участия РК в международных валютно-кредитных отношениях. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:МВКО жүйесіндегі үрдістер мен процестерді талдау, сондай-ақ заманауи МВКО 
ұйымдастырудың нысандарын, әдістерін және құралдарын зерттеу./Делать анализ тенденций и процессов, 
происходящих в системе МВКО, а также изучить формы, методы и инструменты организации современных 
МВКО. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Әлемдік валюта жүйесі, ұлттық экономиканың өзара тәуелділігінің 
күшеюімен әлемдік шаруашылық байланыстарымен келісілген, ақша- экономикалық қатынастарының 

жиынтығын меңгеру./Мировая валютная система, консолидация мировых экономических отношений, 
консолидация валютно-экономических отношений с укреплением взаимозависимости национальной экономики. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Әлемдік валюта жүйесі, ұлттық экономиканың өзара 
тәуелділігінің күшеюімен әлемдік шаруашылық байланыстарымен келісілген, ақша- экономикалық 
қатынастарының жиынтығын меңгеру./В знаниях о системе современных международных валютно-кредитных 
отношений, тенденциях ее развития, а также показать роль и степень участия РК в международных валютно-
кредитных отношениях. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл курс студенттерге заманауи халықаралық 
валюта-несиелік қатынастар жүйесі, оның даму тенденциялары туралы ақпараттарды беру, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының халықаралық ақша-кредит қатынастарына қатысуының рөлі мен дәрежесін көрсету болып 
табылады. Курсты оқып-үйрену барысында студент MVKO жүйесіндегі үрдістер мен процестерді талдауға 
дағдыландыруы керек, сондай-ақ заманауи MVKO-ді ұйымдастырудың нысандарын, әдістерін және құралдарын 
білуі керек./Данный  курс состоит в том, чтобы дать студентам базовые знания о системе современных 
международных валютно-кредитных отношений, тенденциях ее развития, а также показать роль и степень 
участия РК в международных валютно-кредитных отношениях.В процессе изучения курса студент должен 
приобрести навыки анализа тенденций и процессов, происходящих в системе МВКО, а также изучить формы, 
методы и инструменты организации современных МВКО. 

Қысқаша сипаттамасы/ Краткое описание:Қазақстан Республикасындағы Халықаралық валюталық қаржы-
несиелік қатынастар тетігінің негіздерін, валюталық есеп айырысу нысандарын және оларды жүргізу 
ерекшеліктерін зерттеу. Елдегі қаржы – экономикалық реттеу процесінде стратегиялық және тактикалық 
шешімдерді меңгеру, басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін аналитикалық бағалау және ақпаратты 
дайындау үшін қаржылық есептілік деректерін меңгеру./Изучение основ механизма международных валютных 
финансово-кредитных отношениях в Республике Казахстан, формы валютных расчетов и особенности их 
проведения. Овладение стратегических и тактических решений в процессе финансово – экономического 
регулирования в стране, овладение данных финансовой отчетности для аналитической оценки и подготовки 

информации для принятия управленческих решений. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржы нарығы және делдалдар/Финансовые рынки и посредники  
Постреквизиттер/Постреквизиты:Исламдық банкинг/Исламский банкинг 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Халықаралық-экономикалық қатынастар/ Международные 
экономические отношения 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Курсты зерттеу халықаралық экономикалық 



қатынастарда күрделі мәселелерді шешу үшін болашақ мамандарды теориялық және әдіснамалық түрде 
дайындау керек. Отандық ғылымның жағымды тәжірибесін, шетел тәжірибесінің жағымды дамуын ескеру 
маңызды./Изучение курса должно подготовить будущих специалистов теоретически и методически к решению 
сложных вопросов по  международным экономическим отношениям. Важным считается учет положительного 

опыта отечественной науки, использование позитивных наработок зарубежной практики. 
Білуі тиіс/Знать:Қазіргі заманғы халықаралық ақша-кредит қатынастары жүйесі, оның даму тенденциялары, 
сондай-ақ Қазақстанның халықаралық ақша-кредит қатынастарына қатысуының рөлі мен дәрежесін 
көрсету./Систему современных международных валютно-кредитных отношений, тенденциях ее развития, а 
также показать роль и степень участия РК в международных валютно-кредитных отношениях. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Валюта қатынастарының тәртібін реттеуші, мемлекетаралық институттардың 
мәртебесі;әлем шаруашылығының сыртқы экономикалық қызметімен байланысты халықаралық есеп айырысу 
мен несие операцияларын жүзеге асырушы халықаралық және ұлттық банк мекемелерінің жүйесін./Регулятор 

валютных отношений, статус межгосударственных учреждений, система международных и национальных 
банковских учреждений, осуществляющих международные расчеты и кредитные операции, связанные с 
внешнеэкономической деятельностью мировой экономики. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Болашақ кәсіби қызметінде олар сыртқы сауда мәмілелерінде 
серіктестер табады, келіссөздер барысында сыртқы сауда мәмілелерінің бағаларын және өзге де шарттарын 
анықтайды, тауарларды олардың тағайындалған пунктіне жеткізілуін қамтамасыз етеді және, ақырында, сатып 
алынған тауарлар үшін ақшалай төлемдерді жүзеге асырады./В их будущей профессиональной деятельности 
станут нахождения партнеров по внешнеторговым сделкам, определение в ходе переговоров цен и других 

условий внешнеторговой сделки, обеспечение доставки товаров до места назначения и, наконец, осуществление 
денежных расчетов  за купленные товары. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Әлемдік валюта жүйесі, ұлттық экономиканың өзара 
тәуелділігінің күшеюімен әлемдік шаруашылық байланыстарымен келісілген, ақша- экономикалық 
қатынастарының жиынтығын меңгеру./Быть компетентным в знании о  системе национальной экономики и 
международных экономических отношениях,  международном разделении труда, товарного производство и его 
внешней торговли. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл пән халықаралық валюта несие 
қатынастары бөлу, айырбастау, тұтыну салаларына жатады. Өндіріс салаларынан еркін және төлем балансында 

көрініс тапқан, халықаралық экономикалық қатынастардың барлық формаларының  аяқталғандығын 
білдіреді.Сонымен бір мезгілде олар салыстырмалы түрде дербес болып саналады, ұлттық экономика мен 
халықаралық экономикалық  қатынастардың бүкіл жүйесіне кері әсерін тигізеді.Әлемдік валюта жүйесі, ұлттық 
экономиканың өзара тәуелділігінің күшеюімен әлемдік шаруашылық байланыстарымен келісілген, ақша- 
экономикалық қатынастарының жиынтығын білдіреді.Халықаралық еңбек бөлінісі, тауарлы өндіріс пен әртүрлі 
елдер арасындағы  сыртқа сауда оның базасы болып саналады./Эта дисциплина относится к сферам 
международного валютного кредитования, обмена и потребления.Это означает, что все формы международных 
экономических отношений, которые отражаются в свободном и платежном балансе обрабатывающей 

промышленности, завершены, и в то же время они относительно независимы, влияют на всю систему 
национальной экономики и международных экономических отношений. который представляет собой набор 
валютно-экономических отношений, которые были согласованы с ними.Международное разделение труда, 
товарное производство и его внешняя торговля является базой для внешней торговли. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Халықаралық валюталық кредит беру, алмасу және тұтыну 
тәртібі.Бұл Халықаралық экономикалық қатынастардың барлық нысандары Өңдеуші өнеркәсіптің еркін және 
төлем теңгерімінде көрініс табады, аяқталғанын және сонымен бірге олар салыстырмалы түрде тәуелсіз, Ұлттық 
экономика мен Халықаралық экономикалық қатынастардың барлық жүйесіне әсер ететінін білдіреді. ол 

валюталық-экономикалық қатынастардың жиынтығы болып табылады./Дисциплина международного валютного 
кредитования, обмена и потребления.Это означает, что все формы международных экономических отношений, 
отражаются в свободном и платежном балансе обрабатывающей промышленности, завершены, и в то же время 
они относительно независимы, влияют на всю систему национальной экономики и международных 
экономических отношений. который представляет собой набор валютно-экономических отношений. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржы нарығы және делдалдар/Финансовые рынки и посредники  
Постреквизиттер/Постреквизиты:Исламдық банкинг/Исламский банкинг 
3.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік 

басқару/Государственное управление внешней экономической деятельностью 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Экономикадағы бизнесті құрудың тиімді жүйесін 
жасап шығару үшін алынған білімдерді қолдану,маркетингтің функцияларын, мақсаттарын және міндеттерін 
білу./Целью обучения является формирование у студентов экономического мышления, позволяющего 
приобрести навыки самостоятельного принятия экономических решений (как гражданина, как работника, как 
потребителя) и анализа и объяснения происходящих вокруг них явлений, событий, ситуаций. 
Білуі тиіс/Знать:Халықаралық төлем құралдарының белгілі бір жиыны (ұлттық, шетелдік және ұжымдық 
халықаралық валюта), валюта бағамы және валюта өлшемі (паритеті) мен еркін айналым жасаушылығын қоса 
алғандағы, валюта йырбастау тәртібін білуді./Систему современных международных валютно-кредитных 

отношений, тенденциях ее развития, а также показать роль и степень участия РК в международных валютно-
кредитных отношениях. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Валюта қатынастарының тәртібін реттеуші, мемлекетаралық институттардың 
мәртебесі;әлем шаруашылығының сыртқы экономикалық қызметімен байланысты халықаралық есеп айырысу 
мен несие операцияларын жүзеге асырушы халықаралық және ұлттық банк мекемелерінің жүйесін./Делать 
анализ тенденций и процессов, происходящих в системе МВКО, а также изучить формы, методы и инструменты 
организации современных МВКО. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Әлемдік валюта жүйесі, ұлттық экономиканың өзара тәуелділігінің 

күшеюімен әлемдік шаруашылық байланыстарымен келісілген, ақша- экономикалық қатынастарының 
жиынтығын меңгеру./В их будущей профессиональной деятельности станут нахождения партнеров по 
внешнеторговым сделкам, определение в ходе переговоров цен и других условий внешнеторговой сделки, 
обеспечение доставки товаров до места назначения и, наконец, осуществление денежных расчетов  за 
купленные товары 



Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Әлемдік валюта жүйесі, ұлттық экономиканың өзара 
тәуелділігінің күшеюімен әлемдік шаруашылық байланыстарымен келісілген, ақша- экономикалық 
қатынастарының жиынтығын меңгеру./В знаниях о системе современных международных валютно-кредитных 
отношений, тенденциях ее развития, а также показать роль и степень участия РК в международных валютно-

кредитных отношениях. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл нарық пен мемлекет арасындағы өзара іс-
қимылдың негізгі принциптерін түсіндіру. Курсты оқып болғаннан кейін студенттер әлеуметтік-экономикалық 
процестерге мемлекеттік араласудың қажеттіліктері мен үлгілері туралы қосымша білімдер алады.Сондай-ақ, 
мемлекет пен азаматтық қоғам арасындағы өзара іс-қимылдың мазмұны да ашылады./Представляет собой 
пояснение базовых основ взаимодействия государства и экономики в условиях рынка.Изучив курс, студенты 
получат дополнительные знания о необходимостях и закономерностях государственного вмешательства в 
социально-экономические процессы.Раскрывается также содержание взаимодействия государства и 

гражданского общества. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Бұл пән нарық жағдайында мемлекет пен экономиканың өзара іс-
қимылының базалық негіздерін түсіндіру болып табылады.Курсты оқып, студенттер әлеуметтік-экономикалық 
процестерге мемлекеттік араласудың қажеттілігі мен заңдылықтары туралы қосымша білім алады. Мемлекет 
пен азаматтық қоғамның өзара іс-қимылының мазмұны да ашылады. /Дисциплина представляет собой 
пояснение базовых основ взаимодействия государства и экономики в условиях рынка.Изучив курс, студенты 
получат дополнительные знания о необходимостях и закономерностях государственного вмешательства в 
социально-экономические процессы. Раскрывается также содержание взаимодействия государства и 

гражданского общества. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржы нарығы және делдалдар/Финансовые рынки и посредники  
Постреквизиттер/Постреквизиты:Исламдық банкинг/Исламский банкинг 

14 
ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Қаржылық жоспарлау/Финансовое планирование 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Білімгерлердің қаржылық жоспарлаудың  
теориялық негіздерін,  мемлекеттік мекемелер мен әр түрлі меншіктегі кәсіпорындардың   қаржылық жоспарды 
әзірлеу мен жасаудың әдістері мен тәсілдерін меңгеруді қамтамасыз ету.Қаржылық жоспар құру үшін 
қолданылатын болжау, стратегиялық, ағымдағы және жедел жоспарлау тәрізді экономикалық категорияларды 

оқып білуге үйрету. Міндеттері:  қаржылық жоспарлаудың мазмұны мен міндеттерін түсіндіру;мемлекеттік 
мекемелер мен шаруашылық жүргізу субъектілерінде жасалатын қаржылық жоспарлаудың негізгі 
қағидаттарымен таныстыру және оның әдістерін үйрету./Целью данного курса являются: закрепить 
теоретические знания в области финансового планирования; освоить технологию и методы расчетов 
экономических и финансовых показателей; задачи: формирование знании о методах планирования, 
используемые в профессиональной финансовой деятельности; разработать стратегию управления финансами 
корпораций; составить финансовый план предприятия. 
Білуі тиіс/Знать:Қаржылық жоспарлаудың мәні мен мазмұнын және қағидаларын; қаржы саясатын және қаржы 

жүйесін қалыптастыруды; қаржылық жоспарлаудың түрлері мен әдістерін және құралдарын./Теоретические 
знания в области финансового планирования; освоить технологию и  расчеты экономических и финансовых 
показателей; знать виды и методы финансового  планирования. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Қаржылық ресурстарды пайдаланудың негізгі бағыттарын анықтау және 
қажетті резервтер жасау./Разрабатывать основные направления проведения плановой работы  предприятии и 
необходымые резервы производства Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Нарықтық экономикадағы 
жоспарлау ерекшеліктері туралы; кәсіпорында жоспарланған жұмыстарды ұйымдастыру әдістері мен әдістері; 
жоспарлардың түрлері және олардың ерекшеліктері; негізгі жоспарлау әдістері және олардың көлемі; бизнес-

жоспардың мазмұны мен мақсаты, оны дамытудың әдістемесі./Об особенностях планирования в рыночной 
экономике;  методы и приемы организации плановой работы на предприятии; виды планов и их отличительные 
особенности; основные методы планирования и область их применения; содержание и назначение бизнес-плана, 
методику его разработки. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Қаржылық жоспарлауды әзірлеуде және оны жүзеге асырудағы 
қажетті іс-шараларды ұйымдастыра білуді; қаржы саясаты мен  қаржылық жоспарлаудың құқықтық-
нормативтік материалдарын игеруді және оларды тәжірибе жүзінде қолдануды./Обладать организаторской 
способностью необходимой при подготовке и реализации мероприятий финансового планирования. Освоение и 
применение на практике нормативно-правовых актов  финансовой политики и финансового планирования. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание: Пән қаржылық жоспарлаудың теориясы мен практикасы 
бойынша студенттердің білімдерін жүйелеу, ол өз кезегінде басқару бойынша қазіргі заманғы көптеген 
ақпаратпен танысуға мүмкіндік береді.Қаржылық жоспарлаудың көмегімен студенттерді шығындар мен 
кірістерді сәйкестендіруге тырысу.Кәсіпорынның қаржылық жоспарлауының теориясы мен методологиясы 
бойынша ұғым қалыптастыру. Кәсіпорынның сыртқы және ішкі ортасы бойынша, олардың элементтері, 
элементтердің өзара байланысы, қаржы саласы бойынша шешімдер қабылдау болып табылады./Дисциплина 
позволяет систематизировать знания студентов о теории и практике финансового планирования, что поможет 
им ориентироваться в многообразии современной информации по управлению;ознакомить студентов с 

возможностями увязки доходов с необходимыми расходами посредством осуществления финансового 
планирования;дать представление о теории и методологии разработки финансовых планов предприятий, 
позволяющих гибко и своевременно реагировать на изменения окружающей среды; помочь студентам осознать 
важность и глубину взаимовлияния и взаимозависимости элементов внешней и внутренней среды предприятия 
на принятие его решений в области финансового планирования. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Пән студенттердің қаржылық жоспарлаудың теориясы мен 
практикасы туралы білімдерін жүйелендіруге мүмкіндік береді, бұл оларға басқару бойынша қазіргі заманғы 
ақпараттың алуан түрлілігіне бағдарлануға көмектеседі; студенттерді қаржылық жоспарлауды жүзеге асыру 

арқылы кірістерді қажетті шығындармен байланыстыру мүмкіндіктерімен таныстыру; кәсіпорындардың 
қаржылық жоспарларын әзірлеудің теориясы мен әдістемесі туралы түсінік беру./Дисциплина позволяет 
систематизировать знания студентов о теории и практике финансового планирования, что поможет им 
ориентироваться в многообразии современной информации по управлению; ознакомить студентов с 
возможностями увязки доходов с необходимыми расходами посредством осуществления финансового 
планирования; дать представление о теории и методологии разработки финансовых планов предприятий. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2


Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе, Қаржылық талдау /Введение в финансы, Финансовый 
анализ 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Мемлекеттік бюджет, Қаржылық бақылау / Государственный бюджет, 
Финансовый контроль 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Бизнес-жоспарлау/Планирование бизнеса 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Бизнес-жоспарлаудың негізгі мақсаты нарықтың 
қажеттілігіне және қажетті ресурстарды алу мүмкіндіктеріне сәйкес тікелей және алыс кезеңдерде компанияның 
бизнес қызметін жоспарлау болып табылады. Компанияның ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді мақсаттарын, 
стратегиясы мен стратегиясын жүзеге асыру үшін жауапты адамдарды анықтау, стратегияны іске асыруға 
жауапты адамдарды анықтау, компанияны тұтынушыларға ұсынатын тауарлар мен қызметтердің құрамын 
таңдау және олардың көрсеткіштерін анықтау. компания персоналы, мақсаттарына қол жеткізу үшін еңбекке 
деген талаптарын ынталандыру шарттары, маркетингтік зерттеу, жарнама, ынталандыру үшін маркетингтік 

қызметтің құрамын анықтау, сату, баға, тарату арналары және т.б./Основной целью бизнес-планирования 
является планирование хозяйственной деятельности фирмы на ближайший и отдаленные периоды в 
соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.Бизнес-планирование 
помогает предпринимателю решить следующие основные задачи:определить конкретные направления 
деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы на этих рынках; сформулировать долговременные и 
краткосрочные цели фирмы, стратегию и тактику их достижения.Определить лиц, ответственных за реализацию 
стратегии;выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут предложены фирмой 
потребителям.Оценить производственные и торговые издержки по их созданию и реализации;выявит 

соответствие имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их труда предъявляемым требованиям для 
достижения поставленных целей;определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, 
рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др. 
Білуі тиіс/Знать:Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау ерекшеліктерін, мәнін, құрылымын, 
инновациялық бизнес-жобаларды жасау кезеңдерін білу;инновациялық жобалардың құрылу әдістемесін, 
инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау көрсеткіштерін оқыту; инновациялық жобалардың тиімділігін 
анықтау әдістемесін білу. Өнеркәсіп салаларындағы бизнес-жоспарды./Знание особенностей, сущности, 
структуры инновационных бизнес-проектов, этапов создания инновационных бизнес-проектов, методики 
преподавания инновационных проектов, оценки эффективности инновационных проектов; Знание методологии 

определения эффективности инновационных проектов. Бизнес план в промышленности. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Бизнесті жоспарлауды әзірлеуді және жасауды;бизнес жоспарлауды құру, бизнес 
жобаларын құрастыру және инвестицияны жоспарлауды./ Разработка и развитие бизнес-планирования, бизнес-
планирования, дизайна бизнес-проектов и инвестиционного планирования. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Бизнес-жоспарлаудың негізгі әдістерін білу, қаржылық болжау, 
инвестициялық жобалардың тиімділігі мен тәуекелдерін бағалау тәсілдері, бизнес-жоспарды жасау 
дағдылары./В знании об основных методах бизнес-планирования, финансового прогнозирования, подходах к 
оценке эффективности и рисков инвестиционных пректов, навыков разработки бизнес-плана. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Бизнес-жоспарлаудың негізгі әдістерін, қаржылық болжауды, 
инвестициялық жобалардың тиімділігі мен тәуекелдерін бағалауға арналған тәсілдерді, бизнес-жоспарды 
әзірлеу дағдыларын арнайы білу./В специальных знаниях об основных методах бизнес-планирования, 
финансового прогназирования, подходах к оценке эффективности и рисков инвестиционных пректов, навыков 
разработки бизнес-плана. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Берілген пәнді оқыту қазіргі жағдайда 
кәсіпорындар мен ұйымдарда инновациялық және инвестициялық қызметте бизнес-жоспарлау үрдістері туралы 
кешенді түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді.Және өндіріс салаларындағы бизнес-жоспарды құрып, 

жобаларды талқылау, басқару және қадағалауды қарастырады.Және  әкімшілік шешімімен және оның аясының 
тұжырымдамасы; ұйымдардағы шешімдерді;басқару шешімдерін жіктеу; әкімшілік міндеттердің типологиясын; 
басқарушылық шешімдердің типологиясын; басқарушылық шешімдердің сапасын анықтайты. /Этот курс 
позволит вам получить полное представление о бизнес-планировании и бизнес-планировании на предприятиях 
и организациях в данном случае, а также содержит бизнес-план в областях бизнес-планирования, обсуждения, 
управления и контроля проектов, а также концепции административного решения и его структуры; решения в 
организациях; классификация управленческих решений; типология управленческих задач; типология 
управленческих решений; определяет качество управленческих решений. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Бұл пән осы жағдайда кәсіпорындар мен ұйымдарда бизнес-
жоспарлау және бизнес-жоспарлау туралы толық түсінік алуға мүмкіндік береді, сондай-ақ бизнес-жоспарлау, 
жобаларды талқылау, басқару және бақылау саласындағы бизнес-жоспар, сондай-ақ әкімшілік шешім және 
оның құрылымы тұжырымдамалары; ұйымдардағы шешімдер; басқарушылық шешімдердің жіктелуі; 
басқарушылық шешімдердің сапасын анықтайды./Этадисциплина позволит вам получить полное представление 
о бизнес-планировании и бизнес-планировании на предприятиях и организациях в данном случае, а также 
содержит бизнес-план в областях бизнес-планирования, обсуждения, управления и контроля проектов, а также 
концепции административного решения и его структуры; решения в организациях; классификация 
управленческих решений; определяет качество управленческих решений. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе, Қаржы нарығы және делдалдар /Введение в финансы, 
Финансовые рынки и посредники 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық бақылау /Финансовый контроль 

15 
ТК/КВ 

3 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины: Банктік тәукелдерді басқару/Управление банковскими рисками 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Студенттер банк тәжірибесіндегі тәуекелдерді 
басқару туралы білімді кешенді, құрылымдалған түрде меңгеруі тиіс. Қаржы тәуекелдерін, атап айтқанда 
пайыздық тәуекелді, кредиттік тәуекелдерді, портфельдік тәуекелді; Банктің меншікті капиталын қалыптастыру 

және ұлғайту кезінде сыртқы ортадан қаражат тарту кезінде тән тәуекелдерді басқару мәселелеріне үлкен мән 
беріледі,сондай-ақ банктің сыртқы Тәуекелдерін басқару мәселелері қаралды.Банктердің қаржылық қызмет 
көрсету саласында тәуекелдерді басқаруды көрсету мәселелері ашылады.Пәнді оқытудың міндеттері:Жалпы 
банк тәуекелдері туралы түсінік беру;қаржы тәуекелдерін анықтау мен минимизациялаудың қазіргі заманғы 
аспектілерін қарастыру;банктің қаржы қызметінің тәуекелдерін басқару түрлері мен ерекшеліктерін 
қарастыру;өтімділікті басқару қажеттілігі мен оны басқару әдістерін ашу. /Студенты должны обладать знаниями 



об управлении рисками в практике банков комплексно, в структурированном виде. Большое значение придается 
вопросам управления финансовыми рисками, в частности, процентным риском, кредитным рисков, 
портфельным риском; рискам, характерным при привлечении средств из внешней среды, при формировании и 
наращивании собственного капитала банка, а также рассмотрены вопросы управления внешними рисками 

банка. Раскрываются вопросы оказания управления рисками в области оказания финансовых услуг 
банками.Задачи изучения дисциплины:дать представление о банковских рисках в целом;рассмотреть 
современные аспекты определения и минимизации финансовых рисков;рассмотреть виды и особенности 
управления рисков финансовых услуг банка;раскрыть необходимость управления ликвидностью и методы 
управления ею. 
Білуі тиіс/Знать: Банк тәуекелдерінің негізгі экономикалық санаттары, банкирлер қызметінің негіздері туралы 
түсінік; қаржы тәуекелдерін анықтаудың және азайтудың қазіргі заманғы аспектілері; банктің қаржы 
қызметтерінің тәуекелдерін басқарудың түрлері мен ерекшеліктері./Понятия об основных экономических 

категориях банковских рисков, основ деятельности банкиров; современные аспекты определения и 
минимизации финансовых рисков; виды и особенности управления рисков финансовых услуг банка. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Банк тәуекелдеріне талдау және бағалау жүргізу; алынған теориялық білімді 
практикада қолдану, банк тәуекелдерін азайтуға, Қазақстан Республикасының банк қызметін жақсартуға ықпал 
ететін іс-шараларды әзірлеу./Проводить анализ и оценку банковских рисков; применить полученные 
теоретические знания на практике, разрабатывать мероприятия, способствующие минимизации банковских 
рисков, улучшению банковской деятельности Республики Казахстан. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Банк тәуекелдерінің негізгі экономикалық санаттары, банкирлер 

қызметінің негіздері туралы ұғымды білу./Иметь понятия об основных экономических категориях банковских 
рисков, основ деятельности банкиров. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Банк тәуекелдерін болжаумен және азайтумен байланысты 
мәселелерді шешу және тәжірибелік дағдыларды меңгеру./В приобретении студентами практических навыков и 
решений вопросов, связанных с прогнозированием и минимизацией банковских рисков. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание: «Банк Тәуекелдерін басқару» пәні қаржы тәуекелдерін, атап 
айтқанда, пайыздық тәуекелді, кредиттік тәуекелдерді, портфельдік тәуекелді; Банктің меншікті капиталын 
қалыптастыру және өсіру кезінде сыртқы ортадан қаражат тартуға тән тәуекелдерді басқару мәселелерін 
қарастырады, сондай-ақ банктің сыртқы Тәуекелдерін басқару мәселелері қарастырылды. Банктердің қаржылық 

қызмет көрсету саласында тәуекелдерді басқаруды көрсету мәселелері ашылады./Дисциплина «Управление 
банковскими рисками» рассматривает вопросы управления финансовыми рисками, в частности, процентным 
риском, кредитным рисков, портфельным риском; рискам, характерным при привлечении средств из внешней 
среды, при формировании и наращивании собственного капитала банка, а также рассмотрены вопросы 
управления внешними рисками банка. Раскрываются вопросы оказания управления рисками в области оказания 
финансовых услуг банками. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Қазақстандағы банк қызметі соңғы онжылдықта бір жағынан 
экономикалық жүйенің түбегейлі өзгеруінен, ал екінші жағынан – жаңа ақпараттық технологияларды енгізуден 

және қаржы нарықтарының жаһандануынан туындаған қарқынды өзгерістер кезеңін бастан өткеруде. 
Радикалды нарықтық реформалар толқынында елдің банк жүйесі түбегейлі өзгерді: ол екі деңгейлі құрылымға 
ие болды, банк ұйымдарының саны едәуір артты, бұл ретте олардың барлығы өз қызметін нарықтық 
қағидаттарға негіздейді, бұл банк қызметтері нарығында бәсекелестікті дамыту үшін жағдай 
жасайды./Банковская деятельность в Казахстане в последнее десятилетие переживает период бурных 
изменений, которые вызваны с одной стороны, радикальными преобразованиями экономической системы, а с 
другой – внедрением новых информационных технологий и глобализацией финансовых рынков.На волне 
радикальных рыночных реформ банковская система страны коренным образом изменилась: она приобрела 

двухуровневую структуру, значительно увеличилось количество банковских организаций, при этом все они 
основывают свою деятельность на рыночных принципах, что создает условия для развития конкуренции на 
рынке банковских услуг. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе, Қаржылық талдау /Введение в финансы, Финансовый 
анализ 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Мемлекеттік бюджет, Қаржылық бақылау / Государственный бюджет, 
Финансовый контроль 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Оңтайлы шешім қабылдау/Методы принятия оптимальных 

решений 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Пәнді оқытудың мақсаты экономика мен 
менеджменттің әртүрлі қосымшаларында оңтайландырудың математикалық әдістерін қолдану бойынша 
студенттерді теориялық және практикалық дайындау болып табылады.Міндеттері:оңтайландыруды талап ететін 
экономикалық проблемаларды қалыптастыру және математикалық модельдер түрінде іс-шаралар мен 
жағдайларды модельдеу; оңтайлы шешім қабылдау мақсатында Болашақ жағдайларды болжау; оңтайландыруды 
талап ететін экономикалық міндеттерді қалыптастыру және шешу;ең үздік шешімдерді таңдау үшін 
оңтайландыратын міндеттер мен міндеттерді шешу./Целью изучения дисциплины является теоретическая и 
практическая подготовка студентов по применению математических методов оптимизации в различных 

приложениях экономики и менеджмента.Задачи:формулирования экономических проблем, требующих 
оптимизации, и моделирования мероприятий и ситуаций в виде математических моделей; прогнозирования 
будущих ситуаций с целью принятия оптимального решения; формулирование и решение экономических задач, 
требующих оптимизации;решения оптимизационных задач и задач выбора наилучших решений. 
Білуі тиіс/Знать:Оптимизациялау есептерін қоюдың жалпы принциптері;оптимизациялау есептерін шешудің 
графикалық әдісі; симплекс-әдіс;көлік есебі әдісі;Лагранж көбейткіштері әдісі;дөңес бағдарламалау негіздері; 
динамикалық бағдарламалаудың негізгі идеялары;оңтайландырудың негізгі сандық әдістері туралы 
түсінік./Общие принципы постановки задач оптимизации;графический метод решения задач 

оптимизации;симплекс – метод;метод транспортной задачи;метод множителей Лагранжа;основы выпуклого 
программирования;основные идеи динамического программирования;представление об основных численных 
методах оптимизации. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Сызықтық оңтайландыру есептерін шешу: графикалық әдіс, симплекс – әдіс, 
көліктік есептегі потенциалдар әдісі, бұтақтар мен шекаралар әдісі, Гомори әдісі;Лагранж функциясын 



қолдану;дөңес бағдарламалау әдісін қолдану;жобалық қызметтің мақсаттары мен нәтижелерін таныстыру 
қабілеті болу./Решать задачи линейной оптимизации: графический метод, симплекс – метод, метод потенциалов 
в транспортной задаче, метод ветвей и границ, метод Гомори;применять функцию Лагранжа;применять метод 
выпуклого программирования;создавать презентации целей и результатов проектной деятельности быть 

способным. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Жобалау қызметінің мақсаттары мен нәтижелерін таныстыру 
қабілеті болу;оңтайландыру міндеттерін практикалық қоюды жүзеге асыру. /Создавать презентации целей и 
результатов проектной деятельности быть способным;осуществлять практическую постановку задач 
оптимизации. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Зерттелген әдістерді қолдануды жүзеге асыру.  /Осуществлять 
применение изученных методов. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Пән сызықты программалау есептерін 

шешудің әртүрлі әдістерін: графикалық, негізі болып табылатын және алгебралық симплекс-әдісті;сызықты 
емес және динамикалық программалауды;негізгі теориялық мәліметтерді оқытады./Дисциплина изучает 
различные методы решения задачи линейного программирования: графический, являющийся основой и 
алгебраического симплекс-метода;нелинейные и динамические программирования;основные теоретические 
сведения. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Жекелеген адамдар мен ұжымдардың қызметі, әдетте, қандай да 
бір оңтайлы нәтиже алуға мүмкіндік беретін шешімдерді таңдауға байланысты-отбасының тамақтануына аз 
қаражат жұмсау, кәсіпорынның ең жоғары пайдасына қол жеткізу, спортта және т. б. үздік көрсеткіштерге қол 

жеткізу.Бірдеңені есептеу үшін міндетті формалау керек, яғни. математикалық модель құру, өйткені өзінің 
табиғаты бойынша математикалық әдістерді тікелей оқылатын шындыққа емес, тек сол немесе басқа 
құбылыстардың математикалық модельдеріне қолдануға болады./Деятельность отдельных людей и коллективов, 
как правило, связана с выбором решений, которые позволили бы получить некие оптимальные результаты – 
затратить минимум средств на питание семьи, достичь максимальной прибыли предприятия, добиться 
наилучших показателей в спорте и т.п. Но в каждой конкретной ситуации надо считаться с реальными 
условиями задачи.Для того чтобы что-то рассчитать, необходимо формализовать задачу, т.е. составить 
математическую модель, поскольку по своей природе математические методы можно применять не 
непосредственно к изучаемой действительности, а лишь к математическим моделям тех или иных явлений. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе, Қаржы нарығы және делдалдар /Введение в финансы, 
Финансовые рынки и посредники 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық бақылау /Финансовый контроль 
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Бейіндеуші пәндер циклі/Цикл профилирующих дисциплин (ПД) 

1 

ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:Банк ісі /Банковское дело  

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Әлемдік банктік жүйе тәжірибесі мен қазіргі 
нормативтік базаны ескере отырып банк қызметі процесі туралы студенттердің жалпы білім жүйесін 
қалыптастыру./Формирование у студентов системы знаний о процессе банковской деятельности с учетом 
действующей нормативной базы и опыта мировой банковской системы. 
Білуі тиіс/Знать:Арнайы кәсіпорын ретінде банктің мәні және оның қызмет етуі, коммерцилықлық банктің 
функциалануы мен құру негізінің ұйымдастырушы-құқықтық негізі, коммерциялық банк қызметінің 
макроэкономикалық реттеу мәні мен мазмұны./Сущность банка как специфического предприятия и особенности 
его функционирования; организационно- правовые основы создания и функционирования коммерческих 

банков; содержание и сущность макроэкономического регулирования деятельности коммерческих банков; 
природу банковских операций. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Несиелеуді, есеп-айрысуды ұйымдастырумен байланысты тәжірибелік 
міндеттерді шешу, несиелік ресурстарды және банктік тәуекелді басқару, банктік қызметте банк өтімділігін, 
менеджмент және маркетингті қолдау./Решать практические задачи, связанные с организацией кредитования, 
расчетов, управления кредитными ресурсами и банковским риском, поддержанием ликвидности банков, 
менеджментом и маркетингом в банковской деятельности. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Банктің активтерін, міндеттерді, капиталды, табыстарды, 

шығыстарды және ақша қаражаттар қозғалысын бағалау дағдысын./Владеть навыками оценки активов, 
обязательств, капитала, доходов, расходов и движения денежных средств банка. 
Құзіретті болуы тиіс/Быть компетентным:Әлемдік банктік жүйе тәжірибесі мен қазіргі нормативтік базаны 
ескере отырып банк қызметін жүргізуде./Ввведении банковской деятельности с учетом действующей 
нормативной базы и опыта мировой банковской системы. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Банк ісі» пәні банктің меншікті капиталын 
қалыптасу мәселелерін, активтік және пассивтік операцияларының құралу, депозиттік және депозиттік емес   
ресурстарды тартудың  көздерін, банктің активтерін басқару мәселелерін, ЕДБ несиелеу үдерісін ұйымдастыру 
және несие портфелін басқару ерекшіліктерін қарастырады./Дисциплина «Банковское дело» рассматривает 

вопросы формирования собствнного капитала банка, привлечение депозитных и недепозитных ресурсов, 
вопросы управленя банковскими активами, организация процесс кредитования БВУ и особенности управления 
кредитными вложениями.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Банк ісінің теориялық негіздерін оқу және кредиттік ұйымдардың 
табиғаты туралы, Ұлттық банктің және коммерциялық банктердің ел экономикасындағы рөлі туралы, қазіргі 
заманғы жағдайларда коммерциялық банктердің қаражатын тарту және орналастыру ерекшеліктері туралы, 
банктік операцияларды жүргізу процесі туралы, Банктік пайданы қалыптастыру және пайдалану ерекшеліктері 
туралы, Банктік өтімділікті басқару негіздері туралы білім алу./Изучение теоретических основ банковского дела 

и приобретение знаний о природе кредитных организаций, о роли Национального банка и коммерческих банков 
в экономике страны, об особенностях привлечения и размещения средств коммерческими банками в 
современных условиях, о процессе проведения банковских операций, о специфике формирования и 
использования банковской прибыли, об основах управления банковской ликвидностью. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Ақша, несие, банктер/Деньги, кредит, банки 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Несие ісі /Кредитное дело 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Заманауи несие ісі/Современное кредитное дело.  



Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:Әлемдік және отандық несиелеу  практикасын 
пайдалана отырып несиелеудің қазіргі кезеңдегі дамуының заңдылығын анықтау, сонымен бірге осы саладағы 
отандық банктердің қызметін жетілдіру мен одан әрі дамыту./Определить закономерность развития 
современной системы кредитования, а также выработать рекомендации по совершенствованию и дальнейшему 

развитию деятельности отечественных банков в этой области.  
Білуі тиіс/Знать:Курстың негізгі түсініктері мен категорияларын, банктік ссуда жіктемесін, несие процесс 
кезеңдері және мәселелі несие жұмыстарын./Основные понятия и категории курса, классификацию банковских 
ссуд, стадии кредитного процесса и работу с проблемными кредитами. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Несие ресурстарын пайдалану, несиелеуді ұйымдастыру, қарыз алушының несие 
өтеу қабілетін бағалау./Использовать кредитные ресурсы, вести организацию кредитования, проводить оценку 
кредитоспособности заемщика. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Борышкерлердің несие қабілеттілігін бағалау дағдыларымен, 

банктің несиелік портфелін бағалау./Владеть навыками оценки кредитоспособности заемщиков, оценки 
кредитного портфеля банка. 
Құзіретті болуы тиіс/Быть компетентным:Несиелік операцияларды жүргізу аясында және әлеуетті 
борышкерлердің несиеқабілеттілігін бағалауда./В области проведения кредитных операций и оценивании 
кредитоспособности потенциальных заемщиков. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Аталған пән несие жүйесінің шығу тегі және 
оның дамуының қазіргі кезеңдегі үрдісі, қарыз алушының несие өтеу қабілеті және оны бағалау әдістері,қарыз 
алушының несие өтеу қабілеті жөніндегі ақпарат, қарыз алушыға несиелік рейтинг тағайындау, қарыз алушының 

несие өтеу қабілетін Базель комитетінің талаптарына сәйкес бағалау,қысқа мерзімді несиелеудің қазіргі кезеңдегі 
жүйесі, овердрафты қолданудың ерекшеліктері мен тәртібі, несие тәуекел-менеджменті жүйесінің қазіргі 
кезеңдегі жай-күйі./Данная дисциплина рассматривает природа возникновения и современные тенденции 
развития кредитной системы, кредитоспособность заемщика и методы ее оценки, информация о 
кредитоспособности заемщика, присвоение кредитного рейтинга заемщику, оценка кредитоспособности 
заемщика в соответствии с требованиями Базельского комитета,современная система краткосрочного 
кредитования, особенности и порядок применения овердрафта, современное состояние системы кредитного риск 
– менеджмента 
.Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Бұл пән кредиттік жүйенің пайда болу табиғатын және қазіргі даму 

үрдістерін, қарыз алушының несие қабілеттілігін және оны бағалау әдістерін, қарыз алушының несие қабілеттілігі 
туралы ақпаратты, қарыз алушыға несие рейтингін беруді, Базель комитетінің талаптарына сәйкес қарыз 
алушының несие қабілеттілігін бағалауды,қысқа мерзімді несиелендірудің қазіргі заманғы жүйесін, овердрафтты 
қолдану ерекшеліктері мен тәртібін, кредиттік тәуекел – менеджмент жүйесінің қазіргі жағдайын 
қарастырады./Данная дисциплина рассматривает природа возникновения и современные тенденции развития 
кредитной системы, кредитоспособность заемщика и методы ее оценки, информация о кредитоспособности 
заемщика, присвоение кредитного рейтинга заемщику, оценка кредитоспособности заемщика в соответствии с 
требованиями Базельского комитета,современная система краткосрочного кредитования, особенности и порядок 

применения овердрафта, современное состояние системы кредитного риск – менеджмента. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Ақша, несие, банктер/Деньги, кредит, банки 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Несие ісі /Кредитное дело  

2 
ТК/КВ 

6 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Банк қызметін қаржылық талдау/Финансовый анализ 
деятельности банка 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Коммерциялық банктің қаржылық жағдайын 
сипаттайтын негізгі көрсеткіштерін талдау үшін білімгерлерге теориялық және тәжрибелік білім беруде, арнайы 

әдістер мен тәсілдері пайдалана отырып, банк қызметін тиімді басқарудың шешімдерін қабылдауды үйретуге 
негізделген./Цель дисциплины проведение  анализа основных показателей финансового состояния 
коммерческих банков, научить студентов теоретическими и практическими методами и способами анализа с 
целью эффективного управления деятельностью банка. 
Білуі тиіс/Знать:Нарық кезеңіндегі банк қызметін бағалаудың  әдістері мен принциптерінің және оған әсер 
ететін факторлардың маңыздылығын терең түсінуі; банк қызметінің қаржылық қызметінің нәтижесіне еткен 
факторларды анықтап, банк ресурстарының қалыптасу көздерін және олардың құрылымына талдау жүргізіп 
шешімдердің тиімділігін анықтауды білуі тиіс./Знать методы и принципы проведения финансового анализа 
основных финансовых результатов банка в условиях рынка,определить источники формирования банковских 

ресурсов и с помощью анализа их структуры  определить эффективное управление банковской деятельностью. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Банк қызметінің қаржылық нәтижесін талдаудың әдістері мен принциптерін, оған 
әсер ететін факторларды анықтауды және банк қызметін тиімді басқарудағы қаржылық нәтижесіне әсер ететін 
факторларды анықтауды тәжрибеде қолдануды істей білуі қажет./Уметь методы и принципы проведения 
финансового анализа основных финансовых результатов банка в условиях рынка,  определить источники 
формирования банковских ресурсов и с помощью анализа их структуры  определить эффективное управление 
банковской деятельностью. 
Дағдылары меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Банк қызметінің қаржылық нәтижесін талдауда  қаржылық 

талдаудың әдістерін және оған әсер ететін факторларды анықтауды меңгеру./  Иметь навыки в проведении 
финансового анализа использования методов финасового анализа и уметь определить факторов влияющих на 
финансовую деятельность. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компонентным:Банк қызметінің қаржылық нәтижесін талдауда  қаржылық 
талдаудың әдістерін және оған әсер ететін факторларды анықтауда құзыретті болу./  Быть компонентным в 
проведении финансового анализа использования методов финасового анализа и уметь определить факторов 
влияющих на финансовую деятельность банка. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Банк қызметін қаржылық талдау» пәнінде 

банк қызметінің қаржылық нәтижесін талдаудың теориялық негіздері, принциптері және әдістері 
қарастырылады.Сонымен қатар банктің активті және пассивтік операцияларының құрамын, табысы мен 
шығындарының құрылымын, депозиттік және несие портфелінің құрамын және банктің сырттан тартылған 
қаражаттарының қалыптасу көздерін, қарыз алушының төлем қабылеттілігін, қаржы тұрақтылығын  талдау 
әдістерін үйретеді./ Дисциплина «Финансовый анализ деятельности банка» рассматривает теоретические 
основы, принципы и методыфинансового анализа деятельности банка, анализ структуры активных и пассивных 



операции, структуры  доходов и расходов, анализ структуры депозитного и кредитного портфеля и анализ  
источников формирование  внебанковских ресурсов, анализ кредитоспособности  и финансовой устойчивости 
заемщиков. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: «Банк қызметін қаржылық талдау» пәні банк қызметін қаржылық 

талдаудың теориялық негіздерін, принциптерін және әдістерін, белсенді және пассивті операциялардың 
құрылымын, кірістер мен шығыстардың құрылымын талдауды, депозиттік және кредиттік портфельдің 
құрылымын талдауды және дереккөздерді талдауды қарастырады. /Дисциплина «Финансовый анализ 
деятельности банка» рассматривает теоретические основы, принципы и методыфинансового анализа 
деятельности банка, анализ структуры активных и пассивных операции, структуры доходов и расходов, анализ 
структуры депозитного и кредитного портфеля и анализ источников формирование внебанковских ресурсов, 
анализ кредитоспособности и финансовой устойчивости заемщиков. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Банк ісі /Банковское дело 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/ Производственная практика 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Кәсіпорынның қызметін қаржылық талдау/Финансовая анализ 
деятельности предприятия 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттайтын 
негізгі көрсеткіштерін талдау үшін білімгерлерге теориялық және тәжрибелік білім беруде, арнайы әдістер мен 
тәсілдері пайдалана отырып, кәсіпорын  қызметін тиімді басқарудың шешімдерін қабылдауды үйретуге 
негізделген./Цель дисциплины проведение  анализа основных показателей финансового состояния предприятии, 
научить студентов теоретическими и практическими методами и способами анализа с целью эффективного 

управления деятельностью предприятии.  
Білуі тиіс/Знать:Нарық кезеңіндегі кәсіпорын қызметін бағалаудың  әдістері мен принциптерінің және оған 
әсер ететін факторлардың маңыздылығын терең түсінуі; кәсіпорын қызметінің қаржылық қызметінің нәтижесіне 
еткен факторларды анықтап, кәсіпорынның ресурстарының қалыптасу көздерін және олардың құрылымына 
талдау жүргізіп шешімдердің тиімділігін анықтауды білуі тиіс./Знать методы и принципы проведения 
финансового анализа основных финансовых результатов банка в условиях рынка,  определить источники 
формирования банковских ресурсов и с помощью анализа их структуры  определить эффективное управление 
банковской деятельностью. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Кәсіпорынның қызметінің қаржылық нәтижесін талдаудың әдістері мен 

принциптерін, оған әсер ететін факторларды анықтауды және банк қызметін тиімді басқарудағы қаржылық 
нәтижесіне әсер ететін факторларды анықтауды тәжрибеде қолдануды істей білуі қажет./Уметь методы и 
принципы проведения финансового анализа основных финансовых результатов предприятии в условиях рынка,  
определить источники формирования ресурсов и с помощью анализа их структуры  определить эффективное 
управление деятельностью предприятии. 
Дағдылары меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесін талдауда  қаржылық 
талдаудың әдістерін және оған әсер ететін факторларды анықтауды меңгеру./Иметь навыки в проведении 
финансового анализа использования методов финасового анализа и уметь определить факторов влияющих на 

финансовую деятельность предприятии. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компонентным:Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесін талдауда  қаржылық 
талдаудың әдістерін және оған әсер ететін факторларды анықтауда құзыретті болу./Быть компонентным в 
проведении финансового анализа использования методов финасового анализа и уметь определить факторов 
влияющих на финансовую деятельность предприятии. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл пәннің шеңберінде банктің қаржылық 
жағдайын   талдаудың теориялық негіздері, принциптері және әдістері қарастырылады.Сонымен қатар банктің 
балансының активті және пассивтік операцияларының құрамын, табысы мен шығындарының құрылымын, 

меншікті капиталының қалыптасу көздерін, депозиттік ресурстарының құрамын, несие портфелінің құрамын 
талдау әдістерін үйретеді./Дисциплина «Финансовый анализ деятельности банка» рассматривает теоретические 
основы, принципы и методы финансового анализа деятельности банка, анализ структуры актива и пассива 
баланса, структуры  доходов и расходов, анализ  источников формирование  собственного капитала,  анализ 
структуры депозитных ресурсов и структуры кредитного портфеля и финансовой устойчивости заемщиков. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:«Банк қызметін қаржылық талдау» пәні банк қызметін қаржылық 
талдаудың теориялық негіздерін, принциптерін және әдістерін, белсенді және пассивті операциялардың 
құрылымын, кірістер мен шығыстардың құрылымын талдауды, депозиттік және кредиттік портфельдің 

құрылымын талдауды және дереккөздерді талдауды қарастырады./Дисциплина «Финансовый анализ 
деятельности банка» рассматривает теоретические основы, принципы и методы финансового анализа 
деятельности банка, анализ структуры активных и пассивных операции, структуры доходов и расходов, анализ 
структуры депозитного и кредитного портфеля и анализ источников формирование внебанковских ресурсов, 
анализ кредитоспособности и финансовой устойчивости заемщиков. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Кәсіпорынның шаруашылық қызметін қаржылық талдау/Финансовый анализ 
хозяйственной деятельности предприятия 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/ Производственная практика  

3 
ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:Банктік аудит/ Банковский аудит 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:Пәнді оқып үйренудің мақсаты - нарықтағы банк 
жағдайының талдау дағдысын алу мақсатында студенттерге банктік пәнінен теоретикалық және әдістемелік 
білім беру.Бұл жағдай келеш жас мамандарға өз алдына тергеу жүргізу банктердің жұмысы жағдайында екінші 
деңгейдегі банктерге баға беру және дұрыс ғылыми негіздеу, зерттеуге жол береді және де банк жетекшісіне 
дұрыс шешім қолдарына мүмкіндік береді.Бұл пәннің міндеттері:нарықтағы банк жағдайының талдау дағдысын 
алу мақсатында студенттерге банктік  аудит пәнінен теоретикалық және әдістемелік білім беру. Бұл жағдай 
келеcі жас мамандарға өз алдына тергеу жүргізу банктердің жұмысы жағдайында екінші деңгейдегі банктерге 

баға беру және дұрыс ғылыми негіздеу, зерттеуге жол береді және де банк жетекшісіне дұрыс шешім қолдарына 
мүмкіндік береді./Целью изучения курса – установление реальности, полнотыи достоверности предоставляемой 
отчетности, соответствие ее действующему законодательству, а также требованиям, предъявляемым к 
бухгалтерскому учету и финансовой отчетности.Основная задача изучения дисциплины:проверка правильности 
ведения бухгалтерского учета; проверка правильности формирования финансовой отчетности в банке;проверка 
законности выполнения операций. 



Білуі тиіс/Знать:Банктік аудит ғылыми негізі  болып табылады әсіресе коэффициент есеп жасағанда, қаржы 
жағдайы туралы  мінездеме бергенде  және осылардын  қортындысы бойынша банктерге баға беру 
қазақстандағы және халықаралық баға беру агенттігің әдістемесі бойынша.Бұл үшін студенттер толық білім алу 
жолында барлық әдістерді банк аудитін түгел білу керек. Қортындылай келгенде студенттер бұл білімді 

алғаннан кейін өз алдына сараптама жасай білу керек, банктердің қаржылық жағдайы туралы және негізгі 
корсеткіштерді аңыктап оған баға беруі қажет./Систему нормативного регулирования аудиторской деятельности 
в банке;методику и организацию аудита; методику и организацию аудита; порядок обобщения и использования 
результатов аудита; права, обязанность, ответственность аудируемых лиц, аудиторской организации. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Бұл курста банктік аудиттің жалпы теориялық аспектілері қамтыған: аудиттің 
концепциялары мен қағидалары, банктің ақпараттардың сапалық сипаттамасы және қаржылық қорытынды есеп 
берудің элементтері, қаржы – шаруашылық қызметі құраушы обьектілер, бухгалтерлік есеп шоттарының 
сипаттамасы, құжаттама мен қателіктерді түзету тәсілдері, банктің есеп саясаты, ақша қаражаттарын есепке алу 

және олардың эквиваленттері, ағымдағы және ұзақ мерзімді міндеттемелер есебі, серіктестердегі капиталды 
есепке алуды істей алуы қажет./Этот курс включает в себя общие теоретические аспекты банковского аудита: 
концепции и принципы аудита, качественные характеристики информационных и финансовых элементов банка, 
элементы финансово-хозяйственной деятельности, описание бухгалтерских счетов, документацию и методы 
исправления ошибок, учетную политику банка, дебиторская задолженность и ее эквиваленты, текущие и 
долгосрочные обязательства, учет капитала партнеров. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Бұл курста банктің теориялық негіздерін игеру, қолданыстағы 
ұлттық және халықаралық стандарттарға, банктік аудит принциптеріне, нормативтік құқықтық құжаттарға 

сәйкес банкті жүргізу техникасы мен дағдысын қалыптастыру./Этот курс включает в себя развитие 
теоретических основ банка, развитие навыков и знаний банка в соответствии с существующими национальными 
и международными стандартами, банковский аудит, нормативные и правовые документы. 
Құзіретті болуы тиіс/Быть компетентным:Банктік аудит – экономикалық білім беру жүйесіндегі негізгі 
пәннің бірі және оны өзінің мамандығы ретінде тандап алғандар үшін маңызды болып табылады.Қазіргі заманғы 
банктік аудит саласында шындалған кәсіби білімге ие болуы тиіс, экономикалық талдау мен аудиттен 
дағдыларды игеріп, сонымен қатар өндіріс үрдістерін басқара алуы тиіс.Ол Қазақстан Республикасының 
заңдылықтары мен азаматтық құқықтарын ескере отырып, әртүрлі экономикалық шешім қабылдауы және 
ұйымның болашақтағы қызметін жоспарлауы тиіс./Банковский аудит является одним из основных предметов в 

системе экономического образования и важен для тех, кто выбирает его в качестве своей специальности: он 
должен иметь солидные профессиональные знания в области современного банковского аудита, овладеть 
навыками экономического анализа и аудита, а также управлять производственными процессами. Следует 
принимать различные экономические решения и планировать дальнейшую деятельность организации с учетом 
законов и гражданских прав Республики Казахстан. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл пән: банктік аудиттің мәні; коммерциялық 
банктегі есепке аудит; есеп айырысу операцияларын тексеру; кассалық операциялар бойынша аудит; банктің 
белсенді және пассивті операцияларына аудит жүргізу; бағалы қағаздармен операциялар бойынша аудит; 

банктің кірістер мен шығыстар аудитін; банктік салық бойынша аудит, банктік есеп беру аудиті./Данная 
дисциплина изучает:сущность банковского аудита; аудит постановки бухгалтерского учета в коммерческом 
банке; аудит расчетных операций; аудит кассовых операций; аудит активных и пассивных операций банка; 
аудит операций с ценными бумагами; аудит доходов и расходов банка; аудит налогообложения банка;аудит 
отчетности банка. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Банк жүйесі экономикадағы негізгі болып табылады: набанков 
жүйесі экономикалық қатынастарға қатысушылар арасындағы төлемдер ықпал ететін болады, экономикада 
кредиттік қызметті жүзеге асыру және бос ақша жинақтау, елдің қаржы жүйесінің маңызды құрамдас 

бөліктерінің бірі болып табылатын жүйе мемлекеттің жалғыз экономикалық саясаты болып табылады, банктер, 
өйткені олар қоғамның қазіргі заманғы инфрақұрылымының негізгі болып табылады, үнемі бақылануы 
тиіс./Банковская система является основной в экономике: набанковскую систему будут влиять платежи между 
участниками экономических отношений, осуществление кредитной деятельности в экономике и накопление 
пустых денег, система, являющаяся одним из важнейших компонентов финансовой системы страны, является 
единственной экономической политикой государства, банки, поскольку они являются ключевыми современной 
инфраструктуры общества, должны постоянно контролироваться. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Банк ісі/Банковское дело 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Қаржылық бақылау және аудит /Финансовый контроль и аудит 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Қаржылық-бюджеттік ұйымдарда бақылау және 
аудиттің теориялық және тәжірибелік аспектілері бойынша студенттердің жалпы білім жүйесін 
қалыптастыру./Формирование у студентов целостной системы знаний по теоретическим и практическим 
аспектам контроля и аудита в финансово- бюджетных организациях. 
Білуі тиіс/Знать:Қаржылық бақылау және аудитті жүргізу бойынша әдістерді және негізгі ұғымдарды, бақылау 
және аудитті өткізудің нормативті-құқықтық актілерін./Основные понятия и методы проведения финансового 
контроля и аудита, нормативно-правовые акты проведения контроля и аудита. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Бақылау және аудитті жүргізу бойынша акт құру, бақылау мен аудитті жүргізу 
әдістерін пайдалану мен ажырату./Использовать и различать методы проведения контроля и аудита, составлять 
акты проведения контроля и аудита. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Бақылау және аудитті жүргізу дағдасын, кәсіпорынның қаржылық 
есеп беруін талдауын./Навыками проведения контроля и аудита, анализа финансовой отчетности предприятия. 
Құзіретті болуы тиіс/Быть компетентным: Қаржылық-бюджеттік ұйымдарда бақылау және аудиттің 
жүргізілуінде./В проведении контроля и аудита в финансово-бюджетных организациях. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл курс қаржылық бақылаудың табиғатын, 

нысанасын және нысандарын зерттейді; мемлекеттік қаржылық бақылауды ұйымдастыру; қаржылық 
бақылаудың нормативтік және ақпараттық негіздері; қаржылық және экономикалық бақылауды ғылыми-
әдістемелік қамтамасыз ету; құрылтайшылық және бухгалтерлік және қаржылық құжаттарды тексеру; кассалық 
операцияларды бақылау және аудит; ақша қаражаттарының қозғалысын операциялық аудит; жалақы 
қызметкерлерімен есептеулерді бақылау және тексеру; ұзақ мерзімді активтерді бақылау және аудит; тауарлық-



материалдық қорларды бақылау және аудит; дебиторлық берешекті бақылау және аудит; меншікті капитал мен 
міндеттемелердің операциялық аудиті, шығыстар мен кірістердің операциялық аудиті, ұйымның қаржылық 
жағдайының операциялық аудиті./Данный курс изучает сущность, предмет и формы финансового контроля; 
организация государственного финансового контроля; нормативно-правовые и информационные основы 

финансового контроля; научно-методическое обеспечение финансово-хозяйственного контроля; проверка 
учредительных и учетно-финансовых документов; контроль и ревизия кассово-банковских операций; 
операционный аудит движения денежных средств; контроль и ревизия расчетов с персоналом по оплате 
труда;контроль и аудит долгосрочных активов; контроль и аудит товарно-материальных запасов; контроль и 
аудит дебиторской задолженности; операционный аудит собственного капитала и обязательств;операционный 
аудит расходов и доходов;операционный аудит финансового положения организации. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Оны зерделеу барысында мемлекеттік бақылау органдары мен 
мемлекеттік емес ұйымдардың коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың қаржылық-экономикалық 

қызметін бақылауды және аудитті ұйымдастыру және жүзеге асыру мәселелері; аудиторлық қызметті 
ұйымдастыру негіздері және оны нормативтік реттеу; қаржылық бақылау жүйесін бағалау әдістемесін қолдануға 
дайын болу./В процессе ее изучения получаем знания по вопросам организации и осуществления контроля и 
аудита финансово-экономической деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
государственными контрольными органами и негосударственными организациями; основах организации 
аудиторской деятельности и ее нормативном регулировании; готовность применять методику оценки системы 
финансового контроля. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржылық бақылау /Финансовый контроль 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 

4 
ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Биржалық іс және мәмілелер/Биржевое дело и сделки 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель  и задача дисциплины:Биржаның категорияларын, ұғымдарын, 
терминдерін, олардың сыныптамасын, маңызы мен әлеуметтік-экономикалық үдерістердегі орнын білу, игеру 
мақсатында студенттерді теориялық және практикалық материалдарымен қамтамасыз ету.Білімгерлерді 
биржалық операцияларының объектісімен және субъектісімен таныстыру.Биржаның мәнін, мағынасын және 
қоғамдық өндірісіндегі рөлін көрсету.Бизнесті ұйымдастырудың әдістерін, тәсілдерін және қағидаттарын 
көрсету. Биржалық операцияларының тетіктерін, олардың ерекшеліктерін көрсету.Қор биржаларының негізгі 

ұйымдастыру қызметтерімен таныстыру./В целях освоения понятии, терминов, категории, значения и роли 
биржевого дела в  социально-экономическом развитиии обеспечить студентов теоретическими практическими 
материалами.Ознакомить студентов с объектами и субъектами биржевых операции.Показать сущность, 
значение и роль биржи в общественном производстве.Ознакомить с  принципами, способами и методами 
организации бизнеса.Показать механизм биржевых операциии и их особенности.Ознакомить студентов с 
организационными основами деятельности фондовой биржи. 
Білуі тиіс/Знать:Биржа ісінің қазіргі теориясін жетік білу.Биржа қызметімен байланысты 
заңдылықтырын.Биржа қызметінің теориялык, әдістемелік негіздерімен және ерекшеліктерін. Биржа қызметінің  

қазіргі ахуалын және олардың болашақтағы даму мәселелерін.Биржалық қызметіндегі шетелдік 
тәжірибелерін.Нарықты экономика жағдайындағы биржалық қызметті басқарудың ерекшеліктерін./В 
совершенстве знать современные теории биржевого дела. Законодательные документы, связанные с биржевой 
деятельностью.Теоретические и методологические основы и особенности биржевой деятельности.Современное 
состояние биржевой деятельности и пути их дальнейшего развития.Зарубежный опыт биржевой 
деятельности.Особенности управления биржевой деятельностью в рыночной экономике. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Биржа қызметімен байланысты заңдылықтырын тәжірибеде қолдануды.Биржа 
қызметінің теориялык негіздерін тәжірибеде қолдануды.Биржа қызметінің қазіргі жағдайын бағалауды. 

Биржалық ісінің стратегиялық және тактикалық мақсатына қол жету үшін капитал құрылымын 
қалыптастыру.Биржалық ісінің қаржылық тәуекелділігін талдау.Биржалық ісінің міндеттерін шешу мақсатында 
ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану./Применять на практике законодательные документы, 
связанные с биржевой деятельностью.Применять теоретические основы биржевой деятельности на 
практике.Оценивать современное состояние биржевой деятельности. Формировать структуру капитала, 
направленную на достижение стратегических и тактических целей биржевого дела. Анализировать финансовые 
риски биржевого дела.Применять информационно-коммуникационные системы и соответствующее 
программное обеспечение для решения задач биржевого дела. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Биржалық ісінің базистік көзқарасын меңгеру. Биржалық ісінің 

капитал құрылымын оңтайландырудың қағидаларын қалыптастыруды меңгеру.Биржалық қызметті 
ұйымдастырудың бағалау әдістерін игеру.Биржалық операцияларды реттеудің тәсілдерін игеру. Биржалық 
операцияларды жүргізудің техникасын игеру.Биржа қызметінің  қаржылық есептерін меңгеру./Владеть 
базовыми концепциями теории биржевого дела.Владеть принципами формирования и оптимизации структуры 
капитала биржевого дела.Освоить методы оценки организации биржевой деятельности. Иметь навыки 
регулирования и владеть техникой биржевых операции.Освоить систему финансовых расчетов по биржевой 
деятельности. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық ғылымдарының 

негізгі бағыттарын білу.Әртүрлі қызмет ету сферасындағы тұрақсыз экономикалық жағдайында дұрыс 
шешімдерді қабылдап, оларды бағалай білу қабілеттілігі. Биржа ұйымының, бөлімшелерінің қызметкерлерін 
ұтымды  басқару қабілеттілігі.Биржалық қызметтің стратегиясы мен тактикасын жасай білу 
қабілеттілігі.Биржалық қызметті басқарудың жаңа әдістерін, тәсілдерін қолдана білу.Биржалық қызметтің 
дамыту бағдарламасын жасап, оны жүзеге асыруды қамтамассыз ету қабілеттілігі.Биржалық қызметті 
жоспарлаудың әр түрлі әдістерін тәжірибеде қолдана білу қабілеттілігі./Знать основные направления развития 
гуманитарных и социально-экономических наук.Способность принимать организационно-управленческие 
решения в различных сферах и оценивать их последствия.Способность управлять, подразделениями, 

сотрудниками биржевого дела.Способность разрабатывать стратегию и тактику биржевой деятельности.Умение 
использовать современные методы управления биржевой деятельностью.Способность разрабатывать 
программы организационного развития биржевой деятельности и обеспечивать их реализацию.Способность 
применять на практике различные методы планирования биржевой деятельности. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Биржалық іс және мәмілелер» курсы 
ұйымның ерекшеліктерін және биржалық сауданы дамытудың үлгілерін зерттейді; биржаның тұжырымдамасы 



және оның функциялары; айырбастау операциялары техникасы; қор нарығының негіздері; қор нарығында 
биржалық операциялардың сипаты мен түрлері; валюта айырбастау; фьючерстік сауда-саттық негіздері; 
биржалық фьючерстік сауда-саттық механизмі; клирингтің мәні; қор нарығында клиринг пен есеп айырысу; 
биржалық қызметті автоматтандыру; сондай-ақ нарықтық экономикадағы биржаның рөлі мен орны./ Курс 

«Биржевое дело и сделки» изучает особенности организации и закономерности развития биржевой 
торговли;понятие биржи и ее функции;техника осуществления биржевых операций;основы фондовой 
биржи;сущность и виды биржевых сделок на фондовом рынке;валютная биржа;основы фьючерской торговли; 
механизм биржевой фьючерской торговли;сущность клиринга;клиринг и расчеты на биржевом 
рынке;автоматизация биржевой деятельности; а так же роль и место биржи в рыночной экономике. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Бағалы қағаздың мәні туралы және бағалы қағаздар нарығының 
ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуі туралы теориялық білімді зерделеу; бағалы қағаздардың негізгі белгілері 
мен сипаттамаларын зерделеу; қор нарығының инфрақұрылымы және оның қатысушыларының қызметі, 

сондай-ақ қор нарығын талдау әдістері; биржалар қызметінде жалпы құқықтық білімді пайдалану дағдыларын 
меңгеру./Изучение теоретических знаний о сущности ценной бумаги и об организации и функционировании 
рынка ценных бумаг; изучение основных признаков и характеристик ценных бумаг; инфраструктуру фондового 
рынка и деятельность его участников, а также методы анализа фондового рынка; овладение навыками 
использования общеправовых знаний в деятельности бирж.  
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржы нарығы және делдалдар/Финансовые рынки и посредники 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Қор нарығы және биржалық іс/Фондовые рынки и биржевое 

дело 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи  дисциплины:Студенттерді «Қор нарығы және биржалық іс» 
пәні бойынша теориялық және тәжірибелік біліммен қамтамасыз ету. Студенттерді қор нарығының мәнімен, 
маңызымен, атқаратын қызметтерімен таныстыру. Білімгерлерді қор нарығының құрылымен, сыныптамасымен 
таныстыру. Биржалық ісінің  қалыптасуын, даму тарихын, ерекшелігін көрсету./Обеспечение студентов 
теоретическими и практическими знаниями по дисциплине «Фондовые рынки и биржевое дело».Ознакомить 
студентов с сущностью, значением и выполняемой функцией фондовой биржи.Показать историю развития, 
формирования и особенности биржевого дела. 
Білуі тиіс/Знать:Қор нарығы және биржалық ісініңқазіргі теориясын жетік білу.Қор нарығының  мәнін, оған 

әсер ететін факторларды білу.Биржалық ісінің ұйымдастыруға байланысты  заңдылықтырын білу.Биржалық 
ісініңұйымдастырудың теориялык, әдістемелік негіздерін және ерекшеліктерін білу.Қор нарығының қазіргі 
ахуалын және олардың  болашақтағы даму мәселелерін білу.Қор нарығынұйымдастырудың шетелдік  
тәжірибелерін білу./В совершенстве знать современные теории фондовой биржи и биржевого дела.Сущность 
фондового рынка и факторы, влияющие на его развитие.Законодательные документы, связанные с организацией 
биржевого дела.Теоретические, и методические основы и особенности организации биржевого 
дела.Современные состояние фондового рынка и перспективы его развития.Зарубежный опыт организации 
фондового рынка. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Кәсіпкерлікті, бизнесті ұйымдастыруға байланысты заңдылықтырын тәжірибеде 
қолдануды. Бизнесті ұйымдастырудың  теориялык негіздерін тәжірибеде қолдануды.Кәсіби қызмет мәселелері 
бойынша өзінің креативті ойлау қабілеттіліктерін көрсету.Кәсіпкерлік қызметінің қазіргі жағдайын 
бағалауды.Бизнесті дамытудың стратегиялық және тактикалық мақсатына қол жету үшін капитал құрылымын 
қалыптастыру. Кәсіпкерліктң  қаржылық тәуекелділігін талдау./Применять на практике законодательные 
документы, связанные с предпринимательством и организацией бизнеса. Применять теоретические основы 
предпринимательства и организации бизнеса на практике. Показать способности креативного мышления в 
профессиональной деятельности.оценивать современное состояние предпринимательской  

деятельности.Формировать структуру капитала, направленную на достижение стратегических и тактических 
целей развития бизнеса. Анализировать финансовые риски предпринимательства. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Бизнесті ұйымдастырудың  базистік көзқарасын 
меңгеру.Кәсіпкерлік капитал құрылымын оңтайландырудың қағидаларын қалыптастыруды меңгеру.Бизнесті 
ұйымдастырудың бағалау әдістерін  игеру.Ситуациялық талдау жасаудың тәсілдерін игеру.Қаржылық 
талдаудың әдістерін, тәсілдерін игеру./Владеть базовыми концепциями теории организации бизнеса.Владеть 
принципами формирования и оптимизации структуры капитала предпринимательства.Владеть методами оценки 
организации бизнеса,способами, методами ситуационного анализа.Владеть приемами и методами финансового 

анализа 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Биржалық қызметті және биржалық басқару органдарын реттеу 
туралы білу; негізгі тауар биржасы; тауар нарығындағы биржалық операциялар; биржаның қызметі, сондай-ақ 
олардың қор нарығының жұмыс істеуін жақсартудағы рөлі./В знании регулирования биржевой деятельности и 
органов управления биржей; основы товарной биржи; биржевые сделки на товарном рынке;  деятельность 
биржы, а так же их роль в совершенствовании функционирования фондового рынка в целом.  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Қазақстандағы дамудың ерекшеліктерін ескере 
отырып, қор нарығының негізін және оның инфрақұрылымын меңгеруге мүмкіндік береді; биржалық қызметтің 
мәні; биржалық қызметті және биржаның басқару органдарын реттеу; тауар биржасының негіздері; тауар 

нарығындағы биржалық операциялар; биржаның қызметі, сондай-ақ олардың қор нарығының жұмыс істеуін 
жақсартуға мүмкіндік береді./Изучение дисциплины позволяет освоить основы фондовых рынков и его 
инфраструктуру с учетом особенностей его развития в Казахстане;  сущность биржевой деятельности; 
регулирование биржевой деятельности и органы управления биржей; основы товарной биржи; биржевые сделки 
на товарном рынке;  деятельность биржы, а так же их роль в совершенствовании функционирования фондового 
рынка в целом. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Пәнді оқу Қазақстандағы оның даму ерекшеліктерін ескере 
отырып, қор нарығы негіздерін және оның инфрақұрылымын; биржалық қызметтің мәнін; биржалық қызметті 

реттеу және биржаны басқару органдарын; тауар биржасының негіздерін; тауар нарығындағы биржалық 
мәмілелерді; биржалар қызметін, сондай-ақ жалпы қор нарығының қызметін жетілдірудегі олардың рөлін 
меңгеруге мүмкіндік береді./Изучение дисциплины позволяет освоить основы фондовых рынков и его 
инфраструктуру с учетом особенностей его развития в Казахстане; сущность биржевой деятельности; 
регулирование биржевой деятельности и органы управления биржей; основы товарной биржи; биржевые сделки 



на товарном рынке; деятельность биржы, а так же их роль в совершенствовании функционирования фондового 
рынка в целом. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржы нарығы және делдалдар/Финансовые рынки и посредники 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 

3.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Бизнесті ұйымдастыру/Организация бизнеса 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Студенттерді теориялық және тәжірибелік 
материалдармен қамтамассыз етіп, оларға ірі, орта, және шағын бизнесті тиімді ұйымдастыру бойынша білім 
беру.Студенттерді бизнес және ірі, орта, шағын кәсіпкерлік әлеміне бірте-бірте тарту, бизнес жоспарын 
жасауды үйрету. Білімгерлерді меншікті бизнесті ұйымдастыруды, жүргізуді жоспарлауды көрсету.Бизнес 
инфроқұрылымының элементтерімен, басқарудың негізгі қағидаларымен таныстыру/Обеспечение студентов 
теоретическими практическими материалами с целью получения глубоких знаний по организации бизнеса в 
крупном, малом и среднем бизнесе.Постепенное привлечение студентов к вопосам организации бизнеса и 

предпринимательской деятельности.Обучение студентов к планированию и организации собственного бизнеса. 
Ознакомить с вопросами и проблемами бизнеса в крупных, малых и средних предприятиях.Показать элементы 
инфраструктуры бизнеса.Ознакомить с основными принципамиы управления бизнесом. 
Білуі тиіс/Знать: Заманауи биржалық бизнестің теориясы туралы білу, кәсіпкерліктің мәні мен факторлары, 
кәсіпкерлік және бизнес ұйымдастыру мәселелері бойынша заңнамалық құжаттар, бизнесті ұйымдастырудың 
теориялық және әдіснамалық негіздері және ерекшеліктері, бизнестің қазіргі жағдайы және оларды одан әрі 
дамыту жолдары./В совершенстве знать современные теории биржевого дела.Сущность и факторы 
предпринимательства.Законодательные документы, связанные с предпринимательством и организацией 

бизнеса.Теоретические и методологические  основы и особенности  организации бизнеса.Современное 
состояние предпринимательства и пути их дальнейшего развития.Зарубежный опыт организации бизнеса. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Кәсіпкерлікті, бизнесті ұйымдастыруға байланысты  
заңдылықтырын тәжірибеде қолдануды. Бизнесті ұйымдастырудың  теориялык негіздерін тәжірибеде 
қолдануды.Кәсіби қызмет мәселелері бойынша өзінің креативті ойлау қабілеттіліктерін көрсету.Кәсіпкерлік 
қызметінің қазіргі жағдайын бағалауды.Бизнесті дамытудың стратегиялық және тактикалық мақсатына қол жету 
үшін капитал құрылымын қалыптастыру.Кәсіпкерліктң  қаржылық тәуекелділігін талдау./Применять на 
практике законодательные документы, связанные с предпринимательством и организацией бизнеса. Применять 
теоретические основы предпринимательства и организации бизнеса на практике. Показать способности 

креативного мышления  в профессиональной деятельности.Оценивать современное состояние 
предпринимательской  деятельности.Формировать структуру капитала, направленную на достижение 
стратегических и тактических целей развития бизнеса.Анализировать финансовые риски 
предпринимательства.Бизнесті ұйымдастырудың  базистік көзқарасын меңгеру.Кәсіпкерлік капитал құрылымын 
оңтайландырудың қағидаларын қалыптастыруды меңгеру.Бизнесті ұйымдастырудың бағалау әдістерін  
игеру.Ситуациялық талдау жасаудың тәсілдерін игеру.Қаржылық талдаудың әдістерін, тәсілдерін 
игеру./Владеть базовыми концепциями теории организации бизнеса.Владеть принципами формирования и 
оптимизации структуры капитала предпринимательства.Владеть методами оценки организации бизнеса.Владеть 

способами, методами ситуационного анализа.Владеть приемами и методами финансового анализа. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық ғылымдарының 
негізгі бағыттарын білу.Кәсіпкерлік қызмет етуде дұрыс шешім қабылдау, ситуациялық  талдау жасау.Бизнесті 
ұйымдастырудың жоспарлаудың стратегиясы мен тактикасын жасай білу.Бизнесті басқарудың жаңа әдістерін, 
тәсілдерін қолдана білу. Бизнестің дамыту бағдарламасын  жасап, оны жүзеге асыруды қамтамассыз ету./Знать 
основные направления развития гуманитарных и социально-экономических наук.Вырабатывать правильные 
решения при различных ситуациях организации бизнеса.Умение разрабатывать стратегию и тактику при 
планировании и организации бизнеса.Умение использовать современные методы и спосбы управления 

бизнесом.Способность разрабатывать различные программы развития бизнеса и обеспечивать их реализацию.  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Бизнесті ұйымдастыру»пәні бизнес түсінігін, 
даму тарихын білуге мүмкіндік береді.Сонымен қатар бизнес түрлерін жіктеу, шағын, орташа, ірі және 
венчурлық бизнесті ұйымдастыру сүрақтарын қарастырады Бизнестің субъектілерін тіркеу, нысандарын 
жүргізу, негізгі қағидаларын басқаруды анықтайды./Дисциплина «Организация бизнеса» позволяет  изучить 
понятие и историю развития бизнеса.Наряду с этим рассматриваются вопросы классификации видов бизнеса, 
организацию крупного, среднего, малого и венчурного бизнеса.Определяет формы ведения бизнеса, 
регистрацию субъектов бизнеса а также основные принципы управления бизнесом.  

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Студент мақсаттылық, тұтастық, қарама-қайшылық және 
белсенділіктің қажетті белгілері бар жүйені білуі тиіс.  Кәсіпкерлер бір-бірімен еркін бәсекелестікте ғана емес, 
өзінің нарықтық мінез-құлқының жекелеген жақтарын келісуде де мүдделі.Қазіргі заманғы жоғары дамыған 
өндіріс бизнестегі жекелеген қате қадамдар үшін қымбат баға төлейді. Тіпті орташа кәсіпорынның банкроттығы 
жүздеген жұмыстан босатылған жұмысшыларды, миллиондаған капиталды жоғалтуды, шарттық әріптестік 
міндеттемелерді орындамауды, аралас өндірістерді тоқтатуды білдіреді./Студент должен знать систему, 
обладающая необходимыми признаками целесообразности, целостности, противоречивости и активности. 
Предприниматели заинтересованы не только в свободном соперничестве друг с другом, но и в согласовании 
отдельных сторон своего рыночного поведения.Современное высокоразвитое производство за отдельные 

ошибочные шаги в бизнесе платит дорогую цену. Банкротство даже среднего по размерам предприятия означает 
сотни уволенных рабочих, потерю миллионных капиталов, невыполнение договорных партнерских 
обязательств, остановку смежных производств. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Кәсіпкерлік құқық/ Предпринимательское право 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 

5 
ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Төлем жүйесі және валюталық операциялар/ Платежная 
система и валютные операции 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Пәнді оқытуда келесі міндеттер мен 
мақсаттарқойылады:ҚР-ның төлем жүйесінің түсінігі мен құрылымын теориялық тұрғыда негіздеу;төлем 
жүйесінің жіктелуін, олардың ерекшіліктері мен кемшіліктерін ажыратуды білуді;төлемдер жүйесінің 
субьектілері және олардың қызметтері туралы ақпартаттар жүйесінің маңыздылығын білу; Қазақстан 
Республикасында төлем жүйесінің қалыптасуын және ондағы жаңартпалар туралы білу; Қазақстан 
Республикасының валюталық саясатының ерекшеліктерін;Әлемдік және ұлттық валюталық жүйелері мен 



олардың  негізгі  элементтерін білу; төлем  балансы, мемлекеттің валюта-қаржылық саясатының  бейнесі  
ретіндегі маңыздылығын білу;төлем жүйесі мен валюталық операциялардың  шетел тәжрибесін 
зерделеу./Платежная система является жизненно важной составной частью финансовой системы любой 
страны.Для Казахстана она имеет особую значимость, поскольку стала одной из ключевых проблем 

реформирования экономики на переходном этапе.Основными составляющими этой проблемы являются,с одной 
стороны, платежный кризис и его последствия, а с другой- революционные изменения в расчетах между 
банками, представляющие фундамент новой банковской системы.Роль платежной системы заключается в 
обеспечении своевременного и эффективного перехода денег между потребителем и поставщиком товаров и 
услуг, что способствует своевременному завершению выполнению обязательств, принятых в результате 
экономической и финансовой деятельности. 
Білуі тиіс/Знать:Банк жүйесінің реформалау бағдарламасына сәйкес ҚР-ғы төлем жүйесінің жалпы жағдайын 
сипаттайтын заңнамаларды білу және қазіргі кезеңдегі жағдайын бағалауды. 

/Законодательные документы, рассмотреть и дать общую характеристику состояния платежной системы РК в 
соответствии с программой реформирования банковской системы. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Тәжірибеде төлем жүйесі туралы заңнамаға сүйеніп қазіргі кезеңдегі төлем 
жүйесінің жағдайының  теориялық негізін бағалай білу./Применять на практике законодательные документы, 
связанные с платежной системой;применять теоретические основы платежной системой на практике;оценивать 
современное состояние платежной системы. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Төлем жүйесін ұйымдастырубойынша тәжрибеде дұрыс шешім 
қабылдауды меңгеруі./Применять правильные решения  в отношении организации с платежной системой;  

применять принципы с платежной системой на практике. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:ҚР-ның төлем жүйесін жүргізілуін бағалай отырып 
валюталық операциялардың ролін анықтауда./В области проведения платежной системы и оценивания 
валютные операции и ее роль в платежной системе РК. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Төлем жүйесі және валюталық операциялар» 
пәні нарық кезеңіндегі төлем жүйесінің ролімен, принциптерімен, банкаралық клиринг және банктер 
арасындағы корреспонденттік қатынастар жүйесімен, Халықаралық аударымдар жүйесімен, төлем құралдары 
және төлем карточкаларын қолдану тәсілдерімен танысады.Интернет төлем жүйелерінің қызметтері және төлем 
жүйесіндегі жаңартпалармен және Қазақстан Республикасының валюталық саясатының ерекшеліктері және 

«Валюталық операциялар» курсының әдісін, мазмұнын және мақсатын, сонымен қатар Әлемдік және ұлттық 
валюталық жүйелері және олардың  негізгі  элементтері валюталық операциялардың түрлерімен және   әдістерін 
үйреттеін пән./Данный курс направлен на изучение теоретических и практических аспектов платежной системы 
и валютных операций Казахстана;функционирование валютного рынка действие механизма валютного 
регулирования и валютного законодательства.Платежная система страны – неотъемлемый элемент рыночной 
экономики, через которую реализуются различные экономические возможности. Создание эффективной 
платежной системы Казахстана - одна из стратегических задач деятельности Национального банка. Представляя 
собой сложный механизм, включающий комплекс аппаратных и программных средств, платежная система является 

своеобразным связующим звеном между населением, хозяйствующими субъектами, банками второго уровня и 
Национальным банком.Роль платежной системы заключается в обеспечении своевременного и эффективного перевода 
денег между потребителем и поставщиком товаров и услуг, что способствует своевременному завершению 
выполнения обязательств, принятых в результате экономической и финансовой деятельности. В связи с этим 
эффективность функционирования финансовых рынков и банковского сектора экономики во многом зависит от 
действующей в стране платежной системы. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Бұл курс Қазақстанның төлем жүйесі мен валюталық 
операцияларының теориялық және практикалық аспектілерін зерттеуге бағытталған; валюта нарығының жұмыс 

істеуі валюталық реттеу тетігі мен валюталық заңнаманың қолданылуы.Елдің төлем жүйесі – әр түрлі 
экономикалық мүмкіндіктер іске асырылатын нарықтық экономиканың ажырамас элементі. Қазақстанның 
тиімді төлем жүйесін құру-Ұлттық банк қызметінің стратегиялық міндеттерінің бірі./Данный курс направлен на 
изучение теоретических и практических аспектов платежной системы и валютных операций 
Казахстана;функционирование валютного рынка действие механизма валютного регулирования и валютного 
законодательства.Платежная система страны – неотъемлемый элемент рыночной экономики, через которую 
реализуются различные экономические возможности. Создание эффективной платежной системы Казахстана - 
одна из стратегических задач деятельности Национального банка. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржы нарығы және делдалдар/Финансовые рынки и посредники 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Мемлекеттік бюджет және қазынашылық/ Государственный 
бюджет и казначество 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Бұл пәннің мақсаты мемлекеттік қаржының жұмыс 
істеу принциптерін, қаржы жүйесінің жұмыс істеу принциптерін, оның мәнін, функцияларын және рөлін ескеру; 
ұйымдардың, аймақтық және жергілікті деңгейдегі басқарудың ерекшеліктері, сондай-ақ қаржы саясаты мен 
қаржыны мемлекеттік реттеу./Цель данной дисциплины – рассмотрение принципов функционирования 
государственных финансов, принципов функционирования финансовой системы, в том числе их сущности, 

функций и роли; организации, особенностей управления на региональном и местном уровнях, а также 
финансовой политики и государственного регулирования финансов.  
Білуі тиіс/Знать:ҚР мемлекеттік бюджетінің жүйесі туралы заңнамаларды және мемлекеттік бюджеттің 
жағдайы туралы жалпы сипаттауды./Законодательные документы, рассмотреть и дать общую характеристику 
состояния государственного бюджета системы РК . 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Тәжрибеде заңнамалы құжаттарды пайдалануда, мемлекеттік бюджеттің  
теориялық және тәжрибеде қалыптасуының негізін білуде және төлем жүйесінің қалыптасуын 
білуде./Применять на практике законодательные документы, применять теоретические основы платежной 

системой на практикеитеоретических основ функционирования государственного бюджета, его составляющих, 
с использованием данных бюджета и казначество разных уровней. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Әр түрлі деңгейдегі қазынашылытың және бюджеттің негізгі 
принциптерін тәжрибеде пайдалануды./Применять правильные решения  в отношении бюджета и казначество 
разных уровней;  применять основные принципы бюджета и казначество на практике. 



Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Бюджеттік салымдардың тиімділігін бағалауда, бюдетті 
қаржыландырудың оптимальды әдісін таңдауда-білім саласына бөлінген бюджет қаржысын бөлуде және салық 
түсімдерін болжамдауда./В оценке эффективности бюджетных вложений, выбора наиболее оптимального 
способа финансирования бюджетов; распределять расходы бюджета на образование; прогнозировать налоговые 

поступления. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән нарық қатынасында корпорация 
қаржылық қатынастарының теориясы мен тәжірбиесіне ие болуы қажет, сонымен қатар, түрлі меншіктік және 
шарушылық нысандағы кәсіпорындар қаржысын ұйымдастыру ерекшеліктерін игеру қажет, корпорацияның 
қаржылық жағдайын бағалап, қаржылық жоспар мен болжамдар құруы қажет,  экономиканың тұрақсыздығында 
корпорацияның қызмет ететін түрлі салаларында дұрыс қаржылық шешімдер қабылдау./Этот предмет должен 
иметь теорию и практику финансовых отношений с корпорацией, а также особенности организации финансов 
различных видов собственности и имущества, для оценки финансового состояния корпорации, для создания 

финансовых планов и прогнозов, а также для поддержания финансовой устойчивости в различных секторах 
корпорации принятие решений. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Бұл пән корпорациямен қаржылық қатынастардың теориясы мен 
практикасына, сондай-ақ корпорацияның қаржылық жай-күйін бағалау үшін, қаржылық жоспарлар мен 
болжамдар жасау үшін, сондай-ақ корпорацияның әртүрлі секторларында қаржылық тұрақтылықты қолдау үшін 
шешімдер қабылдау үшін меншіктің және мүліктің әр түрлі түрлерінің қаржыларын ұйымдастыру 
ерекшеліктеріне ие болуға тиіс./Этот предмет должен иметь теорию и практику финансовых отношений с 
корпорацией, а также особенности организации финансов различных видов собственности и имущества, для 

оценки финансового состояния корпорации, для создания финансовых планов и прогнозов, а также для 
поддержания финансовой устойчивости в различных секторах корпорации принятие решений. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Мемлекеттік бюджет/Государственный бюджет 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 

3.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржылық негізі/Финансовая 
основа местного самоуправления 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:Оқытудың мақсаты - жергілікті бюджетті 
басқаруға (азамат, қызметкер ретінде, тұтынушы ретінде) тәуелсіз экономикалық шешімдер қабылдау 
дағдыларын игеруге және олардың айналасындағы құбылыстарды, оқиғаларды, жағдайларды талдау және 

түсіндіруге мүмкіндік беретін студенттердің экономикалық ойлауын қалыптастыру./Целью обучения является 
формирование у студентов экономического мышления, позволяющего приобрести навыки самостоятельного 
принятия экономических решений в управлении местного бюджета (как гражданина, как работника, как 
потребителя) и анализа и объяснения происходящих вокруг них явлений, событий, ситуаций. 
Білуі тиіс/Знать:Жергілікті басқарудың қаржылық жағдайын жалпы  сипаттауды және заңнамалы 
құжаттарды./Законодательные документы, рассмотреть и дать общую характеристику состоянияфинансовой 
основы местного самоуправления. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Іс жүзінде жергілікті бюджеттің теориялық қаржылық негізінің заңнамалық 

құжаттарын пайдалануды./Применять на практике законодательные документы, применять теоретические 
финансовые основы местного самоуправления на практике. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Іс жүзінде жергілікті бюджеттің қаржылық негізінің негізгі 
принциптерін қолдануда дұрыс шешім қабылдауды./Применять правильные решения в отношении финансовой 
основы местного самоуправления, применять основные принципы на практике. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Жергілікті бюджеттің қаржылық негізін құрайтын мәліметтерді 
жинаудың, талдаудың әдістемелік аспектісін меңгеруде. /Способностью собрать и проанализировать материалы, 
связанные с финансовой основой местного самоуправления; освоить методологические аспекты; способностью 

собрать и проанализировать материалы, связанные с финансовой основой местного самоуправления. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл курс студенттің таңдауы бойынша пән 
болып табылады, ол нарықта мемлекет пен экономиканың өзара әрекеттесуінің негізгі принциптерін түсіндіру 
болып табылады.Курсты оқып болғаннан кейін студенттер әлеуметтік-экономикалық процестерге мемлекеттік 
араласудың қажеттіліктері мен үлгілері туралы қосымша білімдер алады.Сондай-ақ, мемлекет пен азаматтық 
қоғам арасындағы өзара іс-қимылдың мазмұны да ашылады./Данный курс является дисциплиной по выбору 
студента.Представляет собой пояснение базовых основ взаимодействия государства и экономики в условиях 
рынка.Изучив курс, студенты получат дополнительные знания о необходимостях и закономерностях 

государственного вмешательства в социально-экономические процессы.Раскрывается также содержание 
взаимодействия государства и гражданского общества. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Бұл курс студенттің таңдауы бойынша пән болып табылады.Нарық 
жағдайында мемлекет пен экономиканың өзара іс-қимылының базалық негіздерін түсіндіру болып табылады. 
Курсты оқып, студенттер әлеуметтік-экономикалық процестерге мемлекеттік араласудың қажеттілігі мен 
заңдылықтары туралы қосымша білім алады. Мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара іс-қимылының мазмұны 
да ашылады./Данный курс является дисциплиной по выбору студента.Представляет собой пояснение базовых 
основ взаимодействия государства и экономики в условиях рынка. Изучив курс, студенты получат 
дополнительные знания о необходимостях и закономерностях государственного вмешательства в социально-

экономические процессы. Раскрывается также содержание взаимодействия государства и гражданского 
общества. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Экономиканы мемлекеттік реттеу/Государственное регулирование 
экономики 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 

6 
ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Исламдық банкинг /Исламский банкинг 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Білім беру барысында мұсылман елдеріндегі 

исламдық банкингтің ерекшеліктері, банк басқаруы қарастырылады.Оқу барысында келесі оқу міндеттері 
шешіледі: исламдық банкингтің іргелі қағидаттарын терең меңгеру; негізгі  ислам банктерінің ұғымдарын 
меңгеру./В процессе обучения рассматриваются особенности исламского банкинга в мусульманских странах, 
управления банком. В ходе обучения решаются следующие образовательные задачи: углубленное изучение 
основополагающих принципов исламского банкинга; овладение основными понятиями исламского банкинга. 
Білуі тиіс/Знать:Ислам банктеріндегі  ақша-несиелік реттеудің ұйымдастыру негіздері,  ислам банк жүйесінің 



теориялық және практикалық аспектілерінің қызмет атқарылуы, исламдық банкингті  ұйымдастырудың шетел 
тәжірибесі./Организация денежно-кредитного регулирования в исламских банках, теоретические и 
практические аспекты исламской банковской системы, зарубежный опыт организации исламского банкинга. 
 Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Исламдық банк жүйесін дамыту  шеңберінде білімді пайдалану және талдау, 

исламдық банк жүйесінің дамыту бағыттарын анықтау./Использование и анализ знаний в рамках развития 
исламской банковской системы, выявление направлений развития исламской банковской системы. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Банктің активтерін, міндеттерді, капиталды, табыстарды, 
шығыстарды және ақша қаражаттар қозғалысын бағалау дағдысын./ Умение оценивать активы, обязательства, 
капитал, доходы, расходы и денежные потоки банка 
Құзіретті болуы тиіс/Быть компетентным:Әлемдік банктік жүйе тәжірибесі мен қазіргі нормативтік базаны 
ескере отырып банк қызметін жүргізуде./Глобальная банковская система проводит банковские операции с 
учетом опыта и существующей нормативно-правовой базы. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: «Исламдық банкинг» пәні исламдық 
қаржыландырудың құқықтық негіздерін зерттейді; исламдық қаржыландыруды дамыту; мұсылман елдеріндегі 
қаржы институттары; ислам банктерінің түрлері мен формалары; исламдық қаржы институттарының қаржы 
өнімдері; исламдық сақтандыру. /Предмет «исламского банкинга» изучает правовые основы исламских 
финансов; развитие исламских финансов; финансовые институты в мусульманских странах; Типы и формы 
исламских банков; финансовые продукты исламских финансовых институтов; Исламское страхование. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: «Ислам банкингі» пәні исламдық қаржыландырудың құқықтық 
негіздерін, исламдық қаржыландыруды дамытуды, мұсылман елдеріндегі қаржы институттарын, ислам 

банктерінің түрлері мен нысандарын, ислам қаржы институттарының қаржы өнімдерін, исламдық 
сақтандыруды зерттейді./Дисциплина «Исламский банкинг» изучает правовые основы исламского 
финансирования; развитие исламского финансирования; финансовые институты в мусульманских стран; виды и 
формы исламских банков; финансовые продукты исламских финансовых институтов; исламское страхование. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Банк ісі/Банковское дело 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Исламдық қаржы /Исламские финансы 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Қаржы секторындағы  қазіргі заманғы 
экономикадағы исламдық қаржыландыру қағидалары бойынша жұмыс  істеуге мамандарды даярлау және 

исламдық қаржыландырудың жұмыс істеу тетіктерін  дамыту болып табылады./Подготовка специалистов по 
принципам исламского финансирования в современной экономике финансового сектора и разработка 
механизмов исламского финансирования. 
Білуі тиіс/Знать:Исламдық қаржыландырудын маңызын және функцияларын, оның қоғамның өндірісінде рөлі, 
исламдық қаржыландыруды ұйымдастыруда теориясын білу, негізгі түсініктері мен қағидаларын, исламдық 
қаржыландырудын ерекшеліктерін./Важность и функции исламских финансов, их роль в обществе, знание 
теории исламского финансирования, основных понятий и принципов, особенностей исламских финансов. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Исламдық банк жүйесін дамыту  шеңберінде білімді пайдалану және талдау, 

исламдық банк жүйесінің дамыту бағыттарын анықтау./Использование и анализ знаний в рамках развития 
исламской банковской системы, выявление направлений развития исламской банковской системы. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Исламдық қаржыландырудын теориялық негіздерін практикалық 
қолдану./Применение в практике основ теории исламского финансирования. 
Құзіретті болуы тиіс/Быть компетентным: Исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша қызметін жүзеге 
асыратын  құрылымдарда./В структурах, которые осуществляют деятельность на принципах исламского 
финансирования. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Исламдық қаржыландырудын қазіргі 

деңгейінің сипаттамасы: қызметтің негізгі көрсеткіштері, дамудың бар кемшіліктерін анықтау. бәсекелестік 
артықшылықтары./Описание современного уровня исламских финансов: ключевые показатели эффективности, 
определяющие недостатки развития.конкурентные преимущества. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: «Ислам қаржысы» пәні ислам қаржысының негізгі функцияларын, 
олардың қоғамдағы рөлін, исламдық қаржыландыру теориясын, негізгі ұғымдар мен қағидаларды, ислам 
қаржысының ерекшеліктерін үйренеді./Дисциплина «Исламские фыинансы» изучает основные функции 
исламских финансов, их роль в обществе, знание теории исламского финансирования, основных понятий и 
принципов, особенностей исламских финансов. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржы нарығы делдалдар/Финансовые рынки и посредники 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Бітіруші жұмысы /Выпускная работа 

3.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:ҚР исламдық банкингінің дамуы/Развитие исламского банкинга 
РК 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Білім беру барысында мұсылман елдеріндегі 
исламдық банкингтің дамыту ерекшеліктері, банк басқаруы қарастырылады.Оқу барысында келесі оқу 
міндеттері шешіледі:исламдық банкингтің іргелі қағидаттарын терең меңгеру; негізгі  ислам банктерінің 
ұғымдарын меңгеру./В процессе обучения рассматриваются особенности развития исламского банкинга в 
мусульманских странах, управления банком. В ходе обучения решаются следующие образовательные задачи: 

углубленное изучение основополагающих принципов исламского банкинга; овладение основными понятиями 
исламского банкинга. 
Білуі тиіс/Знать:Ислам банктеріндегі  ақша-несиелік реттеудің ұйымдастыру негіздері,  ислам банк жүйесінің 
теориялық және практикалық аспектілерінің қызмет атқарылуы, исламдық банкингті  ұйымдастырудың шетел 
тәжірибесі./Организация денежно-кредитного регулирования в исламских банках, теоретические и 
практические аспекты исламской банковской системы, зарубежный опыт организации исламского банкинга. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Исламдық банк жүйесін дамыту  шеңберінде білімді пайдалану және талдау, 
исламдық банк жүйесінің дамыту бағыттарын анықтау./Использование и анализ знаний в рамках развития 

исламской банковской системы, выявление направлений развития исламской банковской системы. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Банктің активтерін, міндеттерді, капиталды, табыстарды, 
шығыстарды және ақша қаражаттар қозғалысын бағалау дағдысын./Умение оценивать активы, обязательства, 
капитал, доходы, расходы и денежные потоки банка. 
Құзіретті болуы тиіс/Быть компетентным:Әлемдік банктік жүйе тәжірибесі мен қазіргі нормативтік базаны 



ескере отырып банк қызметін жүргізуде./Глобальная банковская система проводит банковские операции с 
учетом опыта и существующей нормативно-правовой базы. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: «ҚР-дағы ислам банкингінің дамуы» пәні 
студенттерге келесі білім береді: ислам банкінің қазіргі деңгейінің сипаттамасы: қолданыстағы даму 

кемшіліктерін, бәсекелестік артықшылықтарын айқындайтын негізгі көрсеткіштері./«Развитие исламского 
банкинга в Казахстане» предоставляет студентам следующие знания: текущий уровень исламского банка: 
основные показатели, определяющие текущие недостатки развития, конкурентные преимущества. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Бұл курс исламдық қаржыландырудың қазіргі заманғы деңгейінің 
сипаттамасын зерттейді: қызметтің негізгі көрсеткіштері, даму кемшіліктерін анықтау, бәсекелестік 
артықшылықтары; ислам банктерінің түрлері мен нысандары; ислам қаржы институттарының қаржы өнімдері; 
исламдық сақтандыру./Данный курс изучает характеристику современного уровня исламского финансирования: 
основные показатели деятельности, выявление имеющихся недостатков развития, конкурентные преимущества; 

виды и формы исламских банков; финансовые продукты исламских финансовых институтов; исламское 
страхование. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Банк ісі/Банковское дело 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/ Производственная практика 

7 
ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:Несие ісі /Кредитное дело  
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Cтуденттерді теоретикалық аспектілермен ғана 
емес, сонымен қатар несиелік операцияларды жүргізудің тәжірибесі жағынан да, несиелендірудің нақты 
механизмдерімен, ҚР несиелік қатынастардың перспективті даму бағыттары және қазіргі талаптарға сай 

банктердің несиелік қызмет жағдайымен таныстыру./ Ознакомление студентов не только с теоретическими 
аспектами, но и с практической стороной проведения кредитных операций, с конкретным механизмом 
кредитования, состоянием кредитной деятельности банков в современных условиях и перспективными 
направлениями развития кредитных отношений в РК. 
Білуі тиіс/Знать:Курстың негізгі түсініктері мен категорияларын, банктік ссуда жіктемесін, несие процесс 
кезеңдері және мәселелі несие жұмыстарымен./Основные понятия и категории курса, классификацию 
банковских ссуд, стадии кредитного процесса и работу с проблемными кредитами. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Теоретикалық материалдарды тәжірибелік қолдану, тәжірибелік есептерді шешу, 

әлеуетті борышкерлердің несиеқабілеттілігін бағалау./ Практически использовать теоретический материал, 
решать практические задачи, оценивать кредитоспособность потенциальных заемщиков. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Борышкерлердің несиеқабілеттілігін бағалау дағдыларымен, 
банктің несиелік портфелін бағалау./Владеть  навыками оценки кредитоспособности заемщиков, оценки 
кредитного портфеля банка. 
Құзіретті болуы тиіс/Быть компетентным: Несиелік операцияларды жүргізу аясында және әлеуетті 
борышкерлердің несиеқабілеттілігін бағалауда./В области проведения кредитных операций и оценивании 
кредитоспособности потенциальных заемщиков. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән студенттерді Қазақстан 
Республикасының кредиттік мекемелерінің қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік құжаттарға 
енгізеді; коммерциялық банктің экономикалық мазмұнын, банктің белсенді, пассивтік және комиссиялық-
делдалдық операциялар технологиясын, клиентпен қарым-қатынас қағидаттарын анықтауға, банктің қызметін 
ұйымдастыру және басқару құрылымын, негізгі бөлімшелердің өкілеттіктерін және өзара әрекеттесу тәртібін, 
шешімдерді қабылдау тәртібін анықтайды./Дисциплина знакомит студентов студента с законодательными и 
нормативными документами, регулирующими деятельность кредитных организаций в РК; помогает раскрыть 
экономическое содержание деятельности коммерческого банка, технологию осуществления банком активных, 

пассивных и комиссионно-посреднических операций, принципы взаимоотношений с клиентами, 
раскрываеторганизационный аспект деятельности банка: функциональную и управленческую структуру, 
полномочия основных подразделений и порядок взаимодействия между собой, процедуру принятия решений. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Пән студенттерді ҚР несие ұйымдарының қызметін реттейтін 
заңнамалық және нормативтік құжаттармен таныстырады; коммерциялық банк қызметінің экономикалық 
мазмұнын, Банктің белсенді, пассивті және комиссиялық-делдалдық операцияларды жүзеге асыру 
технологиясын, клиенттермен өзара қарым-қатынас принциптерін ашып, банк қызметінің ұйымдастырушылық 
аспектісін ашады./Дисциплина знакомит студентов с законодательными и нормативными документами, 
регулирующими деятельность кредитных организаций в РК; раскрыть экономическое содержание деятельности 

коммерческого банка, технологию осуществления банком активных, пассивных и комиссионно-посреднических 
операций, принципы взаимоотношений с клиентами, раскрывает организационный аспект деятельности банка. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Ақша, несие, банктер/Деньги, кредит, банки 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Бизнесті ұйымдастыру/Организация бизнеса 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:"Бизнесті ұйымдастыру" пәнінің мақсаты бизнесті 
ұйымдастырудың теориялық, ғылыми және практикалық негіздерін терең меңгеру болып табылады.Пәннің 
міндеттері: Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері мен әдістерін, шарттары мен формаларын білу; 

ұйымның тиімді қызметін қамтамасыз ететін жоспарлаудың оңтайлы нұсқаларын анықтау; бизнестегі 
инновациялық қызметті білу; шаруашылық қызметтің кәсіпкерлік тәуекелін анықтау және бағалау; 
кәсіпорынның даму стратегиясын білу;кәсіпорынның даму стратегиясын оқу./Целью дисциплины «Организация 
бизнеса» является более глубокое освоение теоретических, научных и практических основ организации  
бизнеса.Задачи дисциплины: знание принципов и методов, условий и форм организации предпринимательской 
деятельности;определение наиболее оптимальных вариантов планирования, обеспечивающих эффективную 
деятельность организации;знание инновационной деятельности в бизнесе;определение и оценка 
предпринимательского риска хозяйственной деятельности;знание стратегии развития предприятия; изучение 

стратегий развития предприятия.Білуі тиіс/Знать:Кәсіпкерліктің негізгі түрлерін білу; өз ісін қалай құру және 
дамыту; бизнесті ұйымдастырудың қазіргі заманғы нысандарын білу; кәсіпорынның даму стратегиясын және 
кәсіпорынның инфрақұрылымын білу; бизнесті басқару әдістерін білу./Знать основные виды 
предпринимательства; знать, как создать и развить собственное дело;знать современные формы организации 
бизнеса;знать стратегии развития предприятия и инфраструктуру предприятия;знать методы управления 
бизнесом. 



Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Кәсіпкерлік қызметті реттейтін заңнамалық және нормативтік базаны қолдана 
білу;бизнестегі инновациялық және ақпараттық технологияларды білу; мақсаттарды дұрыс тұжырымдау және 
оларға қол жеткізу үшін міндеттер қою; еңбек уәждемесінің түрлі нысандарын қолдану, тиімді команда құру; 
стратегиялық, тактикалық жедел жоспарлар әзірлеу, өзінің жұмыс уақытын жоспарлау; ішкі ауыспалы 

ұйымдардың өзара байланысын талдау, жағдайлық айырмашылықты ескеру, тиімді шешімдер қабылдау және 
болашақты болжай отырып және оған дайындала отырып әрекет ету./Уметь применять законодательную и 
нормативную базу, регулирующую предпринимательскую деятельность;знать инновационные и 
информационные технологии в бизнесе; правильно формулировать цели и ставить задачи для их достижения; 
применять различные формы мотивации труда, создавать эффективную команду; разрабатывать стратегические, 
тактические оперативные планы, планировать свое рабочее время; анализировать взаимосвязи внутренних 
переменных организаций, учитывать ситуационные разлития, принимать эффективные решения и действовать, 
с опережением прогнозируя будущее и готовясь к нему. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Ақпаратпен жұмыс істеу, іскерлік қарым-қатынас, шешімдер 
қабылдау./В области технологии бизнеса;в обобщении и адаптации позитивного зарубежного опыта к 
отечественным условиям. 
Құзіретті болуы тиіс/Быть компетентным:В области технологии бизнеса;в обобщении и адаптации 
позитивного зарубежного опыта к отечественным условиям./Бизнес технологиясы саласында; отандық 
жағдайларға оң шетелдік тәжірибені жинақтау және бейімдеу 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:"Бизнесті ұйымдастыру" пәні келесі 
мәселелерді қарастырады:кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері мен әдістері, шарттары мен 

нысандары; ұйымның тиімді қызметін қамтамасыз ететін жоспарлаудың оңтайлы нұсқалары; бизнестегі 
инновациялық қызмет; шаруашылық қызметтің кәсіпкерлік тәуекелін анықтау және бағалау; кәсіпорынның 
даму стратегиясы; кәсіпорынның даму стратегиясы./Дисциплина «Организация бизнеса» рассматривает 
следующие вопросы:принципы и методы, условия и формы организации предпринимательской деятельности; 
оптимальные варианты планирования, обеспечивающих эффективную деятельность организации; 
инновационную деятельности в бизнесе; определение и оценка предпринимательского риска хозяйственной 
деятельности; стратегию развития предприятия; стратегию развития предприятия. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Пән тиімді қаржы салуға және ол үшін шикізат, материалдар, 
энергия, Отын және т. б. тиімді және міндетті жеткізушілерді табуға болатын ең өзекті және іс жүзінде мақсатқа 

сай қызмет саласын зерттейді; өзі немесе кәсіпорын өндіретін тауарлар мен қызметтер нарығының жағдайы; 
өнімнің өзіндік құнын есептеу және жоспарлау; табыс алуға және сонымен бірге табысты бәсекеге мүмкіндік 
беретін өнімге немесе қызметке оңтайлы баға орнату; шаруашылық қызметті талдау; еңбек ресурстары мен 
жалақыны белгілеу қажеттілігін қарастырады./Дисциплина изучает наиболее актуальную и практически 
целесообразную сферу деятельности, куда можно с выгодой вложить средства и для этого найти выгодных и 
обязательных поставщиков сырья, материалов, энергии, топлива и др.; состояние рынка производимых им или 
предприятием товаров и услуг; расчет и планирование себестоимость продукции; установку оптимальных цен 
на продукцию или услугу, которая позволяла бы получать прибыль и в то же время успешно конкурировать; 

анализ хозяйственной деятельности; необходимость в трудовых ресурсах и установление заработной платы; 
структуру управления и т.д. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржы нарығы делдалдар/Финансовые рынки и посредники 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 

3.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Бизнес-коммуникация/Бизнес-коммуникация 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Студенттерде іскерлік қарым қатынас, 
коммуникациялық технологияны басқару қызметінде тиімді пайдалану туралы білімі мен дағдыларын 
қалыптастыру болып табылады./Формирование у студентов навыков делового общения, эффективного 

применение знаний в управлении коммуникационных технологий. 
Білуі тиіс/Знать:Іскерлік қарым қатынастарының  әлеуметтік-психологиялық аспектілерін; коммункация 
үлгілерін; іскерлік қарым-қатынас  табиғаты мен  мәнін./Социально-психологические аспекты делового 
общения; образцы коммуникаций; природа и сущность деловых отношений. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Тиімді сөйлеу және тыңдау; қарым қатынастың тиімді стратегиясын анықтау; 
іскерлік коммуникацияның әртүрлі нысандарын қолдану; басқарудың ауызша немесе жазбаша есебін 
жасау./Эффективно слушать и говорить; определить эффективную стратегию  общения; применение различных 
форм деловой коммуникации; подготовка  устного или письменного  отчета в управлении. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Бизнес-коммуникация саласындағы жаңа білімді өздігінен игеру; 
іскерлік коммуникация техникасы саласындағы жаңа білімдерді игеру; вербалды және вербалды емес қарым 
қатынас әдістерін игеру./Самостоятельного освоения новых знаний в области бизнес-коммуникаций; освоение 
новых знаний в области техники деловой коммуникации; освоение вербальных и невербальных методов. 
Құзіретті болуы тиіс/Быть компетентным:Кәсіби деңгейдегі тиімді бизнес-коммуникация./ 
Профессионального уровня для эффективной бизнес-коммуникации. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Қазіргі іскерлік қатынас технологиясының 
негізгі тенденциялары, негізгі ақпараттық арналар және және олардың Қазақстанда және шетелдерде 
коммуникативті ролі қарастырылады.«Бизнес- коммуникация» қарым қатынас мәдениеті, коммуниканттардың 

психологиялық  ерекшеліктері, коммункацияының негізгі типтері, іскерлік коммуникация мәні мен 
қызметтері./Основные тенденции в технологии делового общения,  рассматриваются основные 
информационные каналы и их коммуникативная роль в Казахстане и за рубежом. Культура общения в «Бизнес-
коммуникации»,психологические особенности коммуникантов, основные типы коммуникаций, сущность и 
функции деловой коммуникации. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Пәннің мақсаты студенттерге қарым-қатынастың жеке стиліне әсер 
ететін жеке тұлғаның ерекшеліктері мен қасиеттері туралы түсінік беру; жеке және топтық 
коммуникациялардың тиімді формаларын ұйымдастыру дағдыларын дамыту болып табылады. Пәнді оқытудың 

міндеттері студенттерде бизнес-коммуникациялардың құрылымы мен қызметтері туралы біртұтас білім жүйесін 
қалыптастыру болып табылады.Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: іскерлік қатынастардың әлеуметтік-
психологиялық аспектілерін; коммуникация моделдерін. Білу керек: тиімді сөйлеу және тыңдау; телефон 
арқылы тиімді қарым-қатынас жасау; бизнес-коммуникация, іскерлік коммуникация саласындағы жаңа білімді 
өз бетінше меңгеру./Целью дисциплины является дать студентам представление о существующих 



 

индивидуальных особенностях и свойствах личности, влияющих на индивидуальный стиль общения; развитие 
навыков организации эффективных форм индивидуальных и групповых коммуникаций. Задачами изучения 
дисциплины является формирование у студентов целостной системы знаний о структуре и функциях бизнес-
коммуникаций. В результате изучения дисциплины студент должен знать: социально-психологические аспекты 

деловых отношений; модели коммуникаций. Должен уметь: эффективно говорить и слушать; эффективно 
общаться по телефону; должен обладать навыками: самостоятельного овладения новыми знаниями в области 
бизнес-коммуникации; деловых коммуникаций. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржы нарығы делдалдар/Финансовые рынки и посредники 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 

Жиынт
ығы/ 

Итого 

36  

Барлы

ғы/ 

Всего 

108  


