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Уважаемый магистрант!

Вашему вниманию предлагается Каталог элективных дисциплин по образовательной программе «7М04101 Финансы» , 
представляющий собой систематизированный перечень элективных дисциплин. Каталог элективных дисциплин, предлагаемый кафедрой 
экономических дисциплин, позволит Вам самостоятельно сформировать индивидуальную траекторию обучения.

При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины образовательной программы делятся на 2 цикла: цикл базовых 
дисциплин и цикл профилирующих дисциплин. В соответствии с Государственным общеобязательным стандартом высшего образования 
(приказ Министра образования и науки от 31.10.2018 года№ 604) в цикл базовых дисциплин и цикл профилирующих дисциплин 
представлен двумя видами дисциплин - вузовский компонент и компонент по выбору. В цикле базовых дисциплин Вы должны освоить 10 
академических кредитов, из них 6 академических кредитов вузовского компонента и 4 академических кредита компонента по выбору; в 
цикле профилирующих дисциплин - 25 академических кредитов, из них: вузовский компонент - 15 кредитов, компонент по выбору - 10 
академических кредита. Из каждой группы элективных дисциплин Вы выбираете одну учебную дисциплину. При выборе элективных 
дисциплин Вам окажет помощь куратор-эдвайзер.

Құрметті магистрант!

Сіздердің назарларыңызға «7М04101 Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша элективті пэндер каталогы ұсынылады, ол элективті 
(таңдау) пәндердің жүйелендірілген тізбесі болып табылады. Экономикалық пәндер кафедрасы ұсынған элективті (таңдау) пэндер каталогы 
оқытудың жеке траекториясын өз бетінше қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Кредиттік оқыту технологиясы кезінде білім беру бағдарламасының барлық оқу пәндері 2 циклге бөлінеді: базалық пэндер циклы 
және бейіндік пэндер циклы. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес (Білім және ғылым министрінің 
31.10.2018 жылғы № 604 бұйрығымен бекітілген) базалық пэндер циклы және бейіндік пәндер циклі пәндердің екі түрінен тұрады, сондай- 
ақ; жоғары оқу орны компонентінен және таңдау компонентінен. Базалық пэндер циклінде сіз 10 академиялық кредитті, оның ішінде 6 
академиялық кредитті жоғары оқу орны компонентінің академиялық кредитін және таңдау компонентінің 4 академиялық кредитін 
меңгеруіңіз тиіс; бейіндік пэндер циклінде - 25 академиялық кредит, оның ішінде: жоғары оқу орны компоненті - 15 кредит, сонымен қатар 
таңдау компонентінің 10 академиялық кредиттерді игеруге тиіссіз. Элективті пәндердің эр тобынан сіз бір оқу пэнін таңдайсыз. Элективті 
пэндерді таңдағанда сізге куратор-эдвайзер көмектеседі.
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5204
Кәсіпорынның 
дағдарыска 
карсы саясаты

4 1 1 Бакалавриат" 
Қаржы " білім 
беру 
бағдарламасын 
ың пәндері

Корпорацияның 
қаржысын баскару, 
Кәсіпорындарды 
қайта 
ұйымдастыру, 
қаржыландыру 
және сауықтыру, 
Өндірістік іс-
тәжірибе

Пэн магистранттарда дағдарысқа қарсы 
баскарудың теориясы мен практикасы 
туралы білім жүйесін, әлеуметтік-
экономикалық жүйелердегі дағдарыстарды 
диагностикалау, алдын алу жэне жеңу 
дағдыларын қалыптастырады. Пән
дағдарыска қарсы басқарудың теориялық 
негіздері мен нормативтік-заңнамалық 
базасын, үйымның дағдарыстық жағдайын 
диагностикалау эдістемесін оқытады, 
үйымды дағдарысқа қарсы басқарудың 
стратегиясы мен тактикасын эзірлеу 
дағдыларын қалыптастырады.

Теңгерімді баскару шешімдерін дайындау 
мақсатында компаниялардың
функционалдык стратегиялары
арасындагы озара байланысты талдау 
эдістері мен тэсілдерін біледі.
Кэсіпорында дағдарысқа қарсы
стратегияны іске асыруға байланысты 
стратегиялық мақсаттар қоюға және 
практикалық міндеттерді қалыптастыруға 
қабілетті.
Банкроттықтың алдын алу мақсатында 
Кэсіпорынды кейіннен
диагностикалаумен қаржылық талдаудың 
тиімді жүмыс істейтін моделін жасай 
алады.
Қаржылык есептілікті талдау жэне 
қаржылық болжау эдістерін меңгереді.

АРР 
5204

Антикризисная 
политика 
предприятия

Дисциплины 
образовательно 
й программы 
«Финансы» 
бакалавриата

Управление 
финансами 
корпорации, 
Реорганизация, 
финансирование и 
оздоровление 
предприятий, 
Производственная 
практика

Дисциплина формирует у магистрантов 
систему знаний о теории и практике 
антикризисного управления, навыки
диагностики, предупреждения и
преодоления кризисов в социально- 
экономических системах. Дисциплина 
изучает теоретические основы и
нормативно-законодательную базу
антикризисного управления, методику 
диагностики кризисного состояния
организации, формирует навыки
разработки стратегии и тактики
антикризисного управления организацией.

Знает способы и методы анализа 
взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных
управленческих решений.
Способен ставить стратегические цели и 
формулировать практические задачи, 
связанные с реализацией на предприятии 
антикризисной стратегии.
Умеет создавать эффективно
функционирующую модель финансового 
анализа с последующей диагностикой 
предприятия с целью предупреждения 
банкротства.



Владеет методами анализа финансовой 
отчетности и финансового 
прогнозирования.

ES 5204 Экономикалық 4 1 1 Бакалавриат Корпорацияның Пэн экономикалық саясаттың мэнін; Ақша-кредит саясатының мәнін,
саясат "Қаржы" білім қаржысын баскару, нарықтық экономиканың даму мемлекеттің бюджет-салык саясатын,

беру Кәсіпорындарды ерекшеліктерін; үкіметтік шешімдерді экономиканы реттеуге мемлекеттік
бағдарламасын қайта қабылдау механизмін; экономиканы тәсілдерді үйымдастыру эдістемесін,
ың пәндері үйымдастыру, реттеуге мемлекеттік көзқарасты экономикалық саясатты жүргізу

қаржыландыру ұйымдастыру әдіснамасын; экономикалык күралдарын біледі.
және сауықтыру, саясатты жүргізу құралдарын оқытады. Макродеңгейде болып жатқан
Өндірістік іс- Магистранттар эртүрлі экономикалык экономикалык процестерді талдай алады,
тәжірибе режимдердегі монетарных жэне фискалдык Экономикалык саясат бағыттарының

саясаттың тиімділігін талдайды. мэнін және мақсатын түсінеді.
Әртүрлі экономикалык режимдердегі 
монетарлық және фискалдық саясаттың 
тиімділігі, экономикалык үрдістерді 
талдау жэне сыни ойлау дағдыларын 
меңгереді.
Знает сущность денежно-кредитной

ЕР 5204 Экономическа Дисциплины Управление Дисциплина изучает сущность политики, бюджетно-налоговую политику
я политика образовательно финансами экономической политики; особенности государства, методологию организации

й программы корпорации, развития рыночной экономики; механизм государственных подходов к
«Финансы» Реорганизация, принятия правительственных решений; регулированию экономики, инструменты
бакалавриата финансирование и методологию организации проведения экономической политики.

оздоровление государственных подходов к Умеет анализировать экономические
предприятий, регулированию экономики; инструменты процессы, происходящие на макроуровне,
Производственная проведения экономической политики. понимать суть и назначение направлений
практика Магистранты проанализируют экономических политик.

эффективность монетарной и фискальной Владеет навыками критического
политики в различных экономических мышления и анализа экономических
режимах. тенденций, эффективности монетарной и 

фискальной политики в различных 
экономических режимах.

Бейіндеуші пәндер циклы /цикл профилирующих дисциплин-10 кредит/кредитов



2 SB 5304 Салықтық 
бақылау

5 1 1 Бакалавриат 
"Қаржы" білім 
беру 
бағдарламасын 
ың пәндері

Корпорацияның 
қаржысын басқару, 
Кәсі поры ндарды 
қайта 
ұйымдастыру, 
қаржыландыру 
және сауықтыру, 
Өндірістік іс-
тәжірибе

Пэн табыс салығы бойынша салық базасын 
анықтау тәртібін, салықтарды есептеудің 
мәні мен тәртібін, салық салу саласындағы 
үйымдар мен мемлекеттің катынастарын 
реттейтін нормативтік актілерді,
салықтардың экономикалық мәнін окытады 
. Талдау және синтездеу әдістерін қолдану, 
сонымен қатар Жүйелік талдау негізінде 
магистрант коммерциялық қызметті жүзеге 
асыру барысында салыктық құқық 
бүзушылықтардың пайда болу
тәуекелдерінің алдын алуды үйренеді.

Салык бакылауын жүргізудің түсінігі мен 
мэнін, оның белгілерін, принциптерін, 
түрлерін, нысандарын, эдістерін біледі.
Салык жэне алымдар туралы заңнамаға 
сэйкес салықтар бойынша салық 
декларациясына (есептеріне)
көрсеткіштер енгізуге, салық тексерулерін 
жүргізу кезеңінде жасалатын
бүзушылықтарды анықтауға, салық 
тексерулерінің қүжаттамасын ресімдеуге, 
көшпелі салық тексеруін жүргізу туралы 
шешім жасауға кабілетті.

NK
5304

Налоговый 
контроль

Дисциплины 
образовательно 
й программы 
«Финансы» 
бакалавриата

Управление 
финансами 
корпорации, 
Реорганизация, 
финансирование и 
оздоровление 
предприятий, 
Производственная 
практика

Дисциплина изучает порядок определения 
налоговой базы по налогу на прибыль, 
сущность и порядок расчетов налогов, 
нормативные акты, регулирующие
отношения организации и государства в 
области налогообложения, экономическую 
сущность налогов. На основе применения 
методов анализа и синтеза, а также 
системного анализа магистрант научится 
профилактике рисков возникновения
налоговых правонарушений в процессе 
осуществления коммерческой
деятельности.

Знает понятие и значение проведения 
налогового контроля, его признаки, 
принципы, виды, формы, методы.
Способен вносить показатели в
налоговые декларации (расчёты) по 
налогам в соответствии с
законодательством о налогах и сборах, 
выявлять нарушения, совершаемые в 
период проведения налоговых проверок, 
оформлять документацию налоговых 
проверок, составлять решение о
проведении выездной налоговой
проверки.

SM 5304 Салық 
менеджменті

5 1 1 Бакалавриат 
"Қаржы" білім 
беру 
багдарламасын 
ың пәндері

Өндірістік ІС-
тәжірибе, 
магистрлық 
диссертация ны 
орындау

Пэн салық есептеуінің мэні мен тэртібін, 
салық жүйесінің құрылу принциптері мен 
элементтерін, Қазақстанның қолданыстағы 
салык заңнамаларын, салық салу
саласындағы ұйымдар мен мемлекеттің 
қарым- қатынасын реттейтін нормативтік 
актілерді окытады . Талдау жэне синтездеу 
эдістерін қолдану, сонымен катар Жүйелік 
талдау негізінде магистрант салық 
есептілігін қүруды, салықтар мен
алымдарды эртүрлі деңгейдегі бюджеттерге 
есептеу және аудару бойынша бухгалтерлік 
сымдар кұруды үйренеді.

Салыктык тексерістерді жүргізуге
қойылатын талаптарды, салыктык
тексерістерді жүргізу кезеңінде
қүжаттарды талап ету тэртібін, салықтық 
бақылау нэтижелеріне шағымдану іс- 
шараларын біледі.
Көшпелі салыктық тексеру жүргізу 
туралы шешім жасауға, күжаттарды 
үсыну туралы талап ресімдеуге, салықты, 
алымдарды, өсімпұлды, айыппүлды төлеу 
туралы талап жасауға, салыктык тексеру 
нэтижелері бойынша салык
органдарының шешіміне шағым беруге 
қабілетті.

NM 5304 Налоговый 
менеджмент

Дисциплины 
образовательно 
й программы

Производственная 
практика,

Дисциплина изучает сущность и порядок 
расчетов налогов, принципы построения и 
элементы налоговых систем, действующее

Знает требования, предъявляемые к 
проведению налоговых проверок, порядок 
истребования документов в период



«Финансы» 
бакалавриата

выполнение 
магистерской 
диссертации

налоговое законодательстве Казахстана, 
нормативные акты, регулирующие
отношения организации и государства в 
области налогообложения. На основе 
применения методов анализа и синтеза, а 
также системного анализа магистрант 
научится составлять налоговую отчетность, 
формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней

проведения налоговых проверок,
мероприятия обжалования результатов 
налогового контроля.
Способен составлять решение о
проведении выездной налоговой
проверки, оформлять требование о 
представлении документов, составлять 
требование об уплате налога, сбора, пени, 
штрафа, предъявлять жалобу на решение 
налоговых органов по результатам 
налоговых проверок.

3 ккв
5305

Корпорацияны 
ң қаржысын 
басқару

5 1 2 Кәсіпорынның 
дағдарыска 
карсы саясаты, 
Экономикалык 
саясат, 
Қаржы 
менеджмент 
(ілгерлі курс), 
Салықтық 
бақылау

Өндірістік ІС-
тәжірибе, 
магистрлык 
диссертацияны 
орындау

Пэн корпорацияның кызмет ету
принциптерін жэне корпоративтік баскару 
эдістерін, біртұтас акционерлік
компаниялардың қаржысынан
корпоративтік қаржының ерекшеліктері 
мен айырмашылықтарын, нақты
экономикадағы теорияны, іргелі
концепцияларды жэне әдістерді қолдану 
үшін негізгі шарттарды, корпорацияны 
басқару процесінде қаржылық шешімдерді 
кабылдау негіздерін, корпорацияның
стратегияларының негізгі бағдарларын 
жэне капитал салымдарын тандау
өлшемдерін оқытады . Магистрант 
қабылданған басқарушылық шешімдерді 
ғылыми негіздеуді үйренеді.

Қаржылық орнықтылықтың, өтімділіктің, 
іскерлік және нарықтык белсенділіктің, 
тиімділік пен рентабельділіктің негізгі 
көрсеткіштерін, компания қызметінің 
нэтижелеріне каржыландыру бойынша 
инвестициялық шешімдер мен
шешімдердің эсерін бағалау тэсілдері мен 
эдістерін біледі.
Қаржылық есептілікті талдай алады және 
Ұйымның дамуының каржылык
болжамын жасай алады, негізделген 
инвестициялық, кредиттік жэне
қаржылық шешімдер қабылдай алады .
Қаржылык есептілікті талдау эдістері мен 
тэсілдерін жэне инвестициялык, кредиттік 
жэне қаржылық шешімдерді негіздеу 
тэсілдерін меңгереді.

UFK 
5305

Управление 
финансами 
корпорации

Антикризисная 
политика 
предприятия, 
Экономическая 
политика, 
Финансовый 
менеджмент, 
(продвинутый 
курс), 
Налоговый 
контроль

Производственная 
практика, 
выполнение 
магистерской 
диссертации

Дисциплина изучает принципы
функционирования корпорации и методы 
корпоративного руководства, особенности 
и отличия корпоративных финансов от 
финансов унитарных акционерных
компаний, основные условия для
применения теории, фундаментальных 
концепций и методов в реальной
экономике, основы принятия финансовых 
решений в процессе управления
корпорацией, основные ориентиры
стратегии корпорации и критерии выбора 
вложений капитал. Магистрант научится

Знает основные показатели финансовой 
устойчивости, ликвидности, деловой и 
рыночной активности, эффективности и 
рентабельности, способы и методы 
оценки влияния инвестиционных
решений и решений по финансированию 
на результаты деятельности компании. 
Умеет анализировать финансовую
отчетность и составлять финансовый 
прогноз развития организации, принимать 
обоснованные инвестиционные,
кредитные и финансовые решения.
Владеет способами и методами анализа 
финансовой отчетности и приемами



научно обосновывать принятые
управленческие решения

обоснования инвестиционных, кредитных 
и финансовых решений

KKUKS 
5305

RFOP
5305

Кәсіпорындард 
ы қайта
ұйымдастыру, 
қаржыландыру 
және 
сауықтыру

Реорганизация, 
финансирован 
ие и
оздоровление 
предприятий

5 1 2 Кәсіпорынның 
дағдарысқа 
қарсы саясаты, 
Экономикалық 
саясат, 
Қаржы 
менеджмент 
(ілгерлі курс), 
Салықтық 
бақылау

Антикризисная 
политика 
предприятия, 
Экономическая 
политика, 
Финансовый 
менеджмент, 
(продвинутый 
курс), 
Налоговый 
контроль

Өндірістік ІС-
тәжірибе, 
магистрлық 
диссертацияны 
орындау

Производственная 
практика, 
выполнение 
магистерской 
диссертации

Пэн дағдарысқа қарсы менеджердің 
базалык қүралдары мен санаттарының 
мазмұнын, экономиканың түрлі
деңгейлеріндегі санация саясатының
негіздері мен принциптерін, корпоративтік 
бақылау нарығының жұмыс істеу
өлшемдері мен көрсеткіштерін, экономика 
субъектілерін қаржылык сауықтыруды 
жүргізу бойынша іс- шаралар стратегиясы 
мен жүйесін зерттейді. Магистрант 
кэсіпорынның қаржылық жағдайын
диагностикалаудың заманауи эдістерін 
қолдана отырып, компания аудитін 
жүргізеді.

Дисциплина изучает содержание базовых 
инструментов и категорий антикризисного 
менеджера, основы и принципы политики 
санации на различных уровнях экономики, 
критерии и показатели функционирования 
рынка корпоративного контроля, стратегии 
и системы мероприятий по проведению 
финансового оздоровления субъектов 
экономики. Магистрант будет проводить 
аудит компаний применяя современные 
методы диагностики финансового
состояния предприятия.

Үйымның қаржылық сауықтыру
процесінің технологиясын, банкроттық 
және қаржылық сауыктыру рэсімдеріне 
байланысты негізгі үғымдарды,
кэсіпорынның каржылық айналымында 
дағдарысты жағдайлардың пайда болу 
алғышарттарын, қаржылык сауыктыру 
эдістерін жэне олардың банкроттык 
жағдайында кэсіпорынның қаржылык 
стратегиясы мен тактикасын әзірлеумен 
байланысын біледі.
Кэсіпорынның қаржылық дэрменсіздігіне 
диагностика жүргізе алады, каржылық 
сауықтыру эдістері мен тэсілдерін таңдай 
алады.
Дағдарыстан шығуды жэне кэсіпорынның 
түрақты дамуын қамтамасыз ету үшін 
каржылық стратегия мен тактиканы 
эзірлеуге қабілетті.
Знает технологию процесса финансового 
оздоровления организации, основные 
понятия, связанные с процедурами 
банкротства и финансового оздоровления, 
предпосылки возникновения кризисных 
ситуаций в финансовом обороте 
предприятия, методы финансового
оздоровления и их связь с разработкой 
финансовой стратегии и тактики 
предприятия в условиях банкротства.
Умеет проводить диагностику
финансовой несостоятельности
предприятия, выбирать способы и методы 
финансового оздоровления.
Способен разрабатывать финансовую 
стратегию и тактику для обеспечения 
выхода из кризиса и стабильного развития 
предприятия.
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