
 
 
 

 



 
 
 

 

Уважаемый студент! 

 

Вашему вниманию предлагается Каталог элективных дисциплин по образовательной программе «6В04104 – Финансы», 

представляющий собой систематизированный перечень элективных дисциплин. Каталог элективных дисциплин, предлагаемый 

кафедрой экономики и бизнеса, позволит Вам самостоятельно сформировать индивидуальную траекторию обучения.  

При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины образовательной программы делятся на 3 цикла: цикл 

общеобразовательных дисциплин, 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 цикле общеобразовательных дисциплин 51 академический кредит отводится на изучение дисциплин обязательного 

компонента и 5 академических кредитов – на изучение дисциплин по выбору; цикл базовых дисциплин и цикл профилирующих 

дисциплин представлен двумя видами дисциплин – вузовский компонент и компонент по выбору. В цикле базовых дисциплин Вы 

должны освоить 112 академических кредитов, из них 54 академических кредитов вузовского компонента и 58 академических 

кредита компонента по выбору; в цикле профилирующих дисциплин – 60 академических кредитов, из них: вузовский компонент – 

35 кредитов, компонент по выбору – 25 академических кредита. Из каждой группы элективных дисциплин Вы выбираете одну 

учебную дисциплину. При выборе элективных дисциплин Вам окажет помощь куратор-эдвайзер. 

 

Құрметті студент! 

Сіздердің назарларыңызға "6В04104 – Қаржы" білім беру бағдарламасы бойынша элективті пәндер каталогы ұсынылады, ол 

элективті (таңдау) пәндердің жүйелендірілген тізбесі болып табылады. Экономика және бизнес кафедрасы ұсынған элективті (таңдау) 

пәндер каталогы оқытудың жеке траекториясын өз бетінше қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Кредиттік оқыту технологиясы кезінде білім беру бағдарламасының барлық оқу пәндері 3 циклге бөлінеді: жалпы білім беретін 

пәндер циклы, базалық пәндер циклы және бейіндік пәндер циклы. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына 

сәйкес (Білім және ғылым министрінің 31.10.2018 жылғы № 604 бұйрығымен бекітілген) жалпы білім беретін пәндер циклінде 51 

академиялық кредит міндетті компонент пәндерін оқуға және 5 академиялық кредит таңдау бойынша пәндерді оқуға беріледі; базалық 

пәндер циклы және бейіндік пәндер циклі пәндердің екі түрінен тұрады, сондай-ақ; жоғары оқу орны компонентінен және таңдау 

компонентінен. Базалық пәндер циклінде Сіз 112 академиялық кредитті, оның ішінде 54 академиялық кредитті жоғары оқу орны 

компонентінің академиялық кредитін және таңдау компонентінің 58 академиялық кредитін меңгеруіңіз тиіс; бейіндік пәндер циклінде – 

60 академиялық кредит, оның ішінде: жоғары оқу орны компоненті – 35 кредит, сонымен қатар таңдау компонентінің 25 академиялық 

кредиттерді игеруге тиіссіз. Элективті пәндердің әр тобынан сіз бір оқу пәнін таңдайсыз. Элективті пәндерді таңдағанда сізге куратор-

эдвайзер көмектеседі. 
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Постреквизиты 
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Описание дисциплины 

Оқытудың нәтижелері/ 

Результаты обучения 
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OAK 

1104                                

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

антикоррупционно

й культуры      

 

5 1 2 Экономикалық 

теория, 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическая 

теория, 

Современная 

история 

Казахстана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әлеуметтану, 

саясаттану,Макроэк

ономика, 

Психология, 

Кульрология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социология, 

Политология, 

Макроэкономика, 

Психология, 

мәдениеттану 

Пән әлемдегі, ұлттық 

мемлекеттердегі және жекелеген 

аймақтардағы сыбайлас 

жемқорлықтың жай- күйі туралы 

жалпы түсінік береді ; Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылға 

және сыбайлас жемқорлықты жеке 

немесе корпоративтік мақсаттарға 

қол жеткізу құралы ретінде 

қабылдамауға қажеттілікті 

қалыптастырады. Сыбайлас 

жемқорлықты қазіргі заманғы 

прогрессивті қоғамға тән емес 

бейәлеуметтік құбылыс ретінде 

көрсетеді. 

 

 

 

Дисциплина дает общее 

представление о состоянии 

коррупции в мире, национальных 

государствах и отдельных регионах; 

формирует потребности в 

противодействии коррупции и 

непринятии коррупции как средства 

достижения личных, либо 

корпоративных целей. Представляет 

коррупцию как асоциальное явление 

не характерное для прогрессивного 

современного общества. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимылмен байланысты құқықтық 

санаттарға, терминологияға, 

ұғымдық аппаратқа ие; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылды 

құқықтық және 

ұйымдастырушылық қамтамасыз 

етудің маңыздылығы мен 

қажеттілігін білдіреді.  Сыбайлас 

жемқорлықпен ұштасқан күрделі 

және әр түрлі процестер мен 

құбылыстарды дербес талдау 

дағдыларын меңгереді, сыбайлас 

жемқорлық көріністеріне Белсенді 

қарсы әрекет етудің қалыптасқан 

азаматтық ұстанымы бар. 

 

 

 Владеет правовыми категориями, 

терминологией, понятийным 

аппаратом, связанными с 

противодействием коррупции; 

представляет важность и 

необходимость правового и 

устойчивости коррупции, также 

анализируются социально-

экономические, правовые, 

культурные, нравственно-этические 

аспекты противодействия 

коррупции в Республике Казахстан.  
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BZh 

1104 

Өмір  қауіпсіздігі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

5 1 2 Экономикалық 

теория,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическая 

теория 

 

Экономиканы 

мемлекеттік реттеу, 

Экономикадағы 

ақша-несиелік 

реттеу, Оқу 

тәжірибесі   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

регулирование 

экономики, 

Денежно-кредитное 

регулирование в 

экономике,  Учебная 

практика 

Пән "адам- тіршілік ету ортасы" 

жүйесіндегі қауіпті және зиянды 

факторларды идентификациялау, 

адам ағзасына жағымсыз 

факторлардың әсер етуінің алдын 

алу, бейбіт уақытта және төтенше 

жағдайлар туындаған жағдайда 

ағзаға олардың әсер ету 

салдарларын жою негіздерін, 

алғашқы медициналық көмек 

көрсету кезінде қажетті қысқаша 

медициналық мәліметтерді, сондай-

ақ салауатты өмір салтының 

негіздері мен құрамдастарын 

қарастырады. Сонымен қатар табиғи 

және техногендік сипаттағы 

төтенше жағдайлар кезінде халықты 

қорғау мәселелері қарастырылады. 

 

Дисциплина рассматривает вопросы 

идентификации опасных и вредных 

факторов в системе «человек-среда 

обитания», предупреждения 

воздействия негативных факторов 

на организм человека, основы 

ликвидации последствий их 

воздействия на организм в бытовой, 

производственной среде в мирное 

время и в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, краткие 

медицинские сведения, 

необходимые при оказании первой 

медицинской помощи, а также 

основы и составляющие здорового 

образа жизни. А также 

рассматриваются вопросы защиты 

населения при чрезвычайных 

ситуациях естественного и 

техногенного характеров. 

 

 

Тіршілік ету ортасындағы адамның 

тіршілік әрекеті қауіпсіздігінің 

теориялық негіздерін, тіршілік ету 

қауіпсіздігінің құқықтық және 

нормативтік-техникалық негіздерін 

біледі; төтенше жағдайларды 

болжау және олардың салдарын 

жою әдістерін біледі; төтенше 

жағдайларда шаруашылық жүргізу 

объектілерінің жұмыс істеуін және 

тұрақтылығын арттыру жолдары 

мен тәсілдерін қолданады 

 

 

 

 

 

 

Знает теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания, 

правовые и нормативно-

технические основы безопасности 

жизнедеятельности; владеет 

методами прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий; 

использует пути и способы 

повышения устойчивости и 

функционирования объектов 

хозяйствования в чрезвычайных 

ситуациях 

 



 
 
 

Базалық пәндердің циклы / Цикл базовых дисциплин – 58 кредит/кредита 

3 ВКN 

1213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPB 

1213 

Бизнес және 

кәсіпкерлік 

негіздері /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

предпринимательс

тва и бизнеса 

6 1 2  «Кәсіпкерлік 

және бизнес 

негіздері» мектеп 

курсы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный курс 

«Основ 

предприниматель

ства и бизнеса» 

 

Менеджмент, 

Бухгалтерлік есеп, 

Қаржыға кіріспе   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент,  

Бухгалтерский учет, 

Введение в финансы 

 

Пән кәсіпкерлік қызметтің мәнін, 

кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің 

бизнес-жоспарының негізгі 

принциптері мен мазмұнын, 

кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру 

нысандарын, оны тіркеу және 

қызметін тоқтату тәртібін 

анықтайтын ұғымдық аппаратты 

оқытады . Талдау және синтез 

әдістерін қолдану, сонымен қатар 

Жүйелік талдау негізінде студент 

кәсіпкерлік қызметтің теориялық 

және практикалық аспектілерін 

түсінуді үйренеді. 
 

Дисциплина изучает понятийный 

аппарат, определяющий сущность 

предпринимательской деятельности, 

основные принципы и содержание 

бизнес-плана субъектов 

предпринимательской деятельности, 

организационные формы 

предпринимательской деятельности, 

порядок ее регистрации и 

прекращения деятельности. На 

основе применения методов анализа 

и синтеза, а также системного 

анализа студент научится понимать 

теоретические и практические 

аспекты предпринимательской 

деятельности. 

Нарықтық экономика жағдайында 

экономикалық мәдениеттің білімін 

қолданады, біледі 

ішкі және сыртқы бизнес-орта, 

іскерлік шешімдер қабылдау 

әдістерін талдайды; 

компанияның шығындары мен 

кірістерін есептейді, экономикалық 

мәселелердің шешімін табады және 

олардың әрекет ету тетіктерін 

өмірге әкеледі.  

 

 

 

 

Применяет знания по 

экономической культуре в 

условиях рыночной экономики, 

знает внутреннюю и внешнюю 

предпринимательскую среду, 

анализирует методы принятия 

предпринимательских решений; 

рассчитывает затраты и доход 

фирмы, находит варианты решений 

экономических проблем и 

приводит их механизмы действия в 

жизнь. 

4 BЕ 1213  

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес этикасы  

 

 

 

 

 

 

 

6 1 2 «Кәсіпкерлік 

және бизнес 

негіздері» мектеп 

курсы / 

 

 

 

 

Менеджмент, 

Бизнесті 

ұйымдастыру 

 

 

 

 

 

Бизнес этикасын зерттеу барысында 

студенттер бизнес-ортаға тән түрлі 

мәселелерді талдаумен бетпе-бет 

келеді. Атап айтқанда, мынадай 

проблемалар мен мәселелерді 

қарауға көп көңіл бөлінеді: белгілі 

бір іскерлік ақпаратты пайдалану 

кезінде бәсекелестер арасындағы 

Жаңа жұмыс әдістерін дербес игеру 

барысында жалпы мәдени және 

кәсіби деңгей қалыптастырады, 

келіссөздер, келісімдер және 

келіссөздер қағидаларын біледі 

және қолданады  

Жарнама орналастыру кезінде 

міндетті этикалық нормаларды; 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EB 1213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этика бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный курс 

«Основ 

предприниматель

ства и бизнеса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент, 

Организация 

бизнеса 

күрес және моральдық нормалар; 

іскерлік қоғамдастықтар көтеретін 

әлеуметтік жауапкершілік; шетелде 

және біздің елде әлеуметтік 

жауапкершіліктің түрлі модельдері; 

компаниялар мен ұйымдарды 

басқарудың тиімді әдістері; 

ұйымның қызметі барысында еңбек 

заңнамасын сақтау және адам 

құқықтарын құрметтеу.; іскер 

топтар өкілдерінің 

қайырымдылыққа қатысуы; 

алаяқтық, сыбайлас жемқорлық 

және бизнес-саладағы басқа да 

құқыққа қарсы әрекеттер; 

жарнаманы орналастыру кезінде 

міндетті этикалық нормалар; баға 

белгілеудің негізгі аспектілері; 

көптеген дамушы мемлекеттерге тән 

"көлеңкелі" экономиканың 

проблемалары. 

 

В ходе изучения Этики бизнеса 

студенты сталкиваются с анализом 

разнообразных проблем, присущих 

бизнес-среде. В частности, большое 

внимание уделяется рассмотрению 

следующих проблем и вопросов: 

борьба между конкурентами и 

моральные нормы при 

использовании определенной 

деловой информации; социальная 

ответственность, которую несут 

деловые сообщества; различные 

модели социальной ответственности 

за рубежом и в нашей стране; 

эффективные методы управления 

компаниями и организациями; 

соблюдение трудового 

законодательства и уважения к 

правам человека в ходе 

баға белгілеудің негізгі 

аспектілерін; "көлеңкелі" 

экономика мәселелерін біледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивает общекультурный и 

профессиональный уровень в 

самостоятельном осваивании 

новых методов работы, знает и 

применяет на практике принципы 

ведения переговоров, заключения и 

составления переговоров. 

Знает этические нормы, которые 

обязательны при размещении 

рекламы; основные аспекты 

ценообразования; проблемы так 

называемой «теневой» экономики. 



 
 
 

деятельности организации; участие 

представителей деловых кругов в 

благотворительности; 

мошенничество, коррупция и другие 

противоправные действия в бизнес-

сфере; этические нормы, которые 

обязательны при размещении 

рекламы; основные аспекты 

ценообразования; проблемы так 

называемой «теневой» экономики, 

которая присуща многим 

развивающимся государствам. 

5 АNB 

2220           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKB 

2220 

Ақша, Несие, 

Банктер/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деньги, кредит, 

банки   

5 3 5 Экономикалық 

теория, 

Микроэкономика, 

Статистика, 

Қаржы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическая 

теория, 

Микроэкономика, 

Статистика, 

Финансы 

 

Кәсіпкерлік, 

1С:бухгалтерия, 

Қазіргі қаржылық 

технологиялар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпринимательст

во, 1С:бухгалтерия, 

Современные 

финансовые 

технологии 

Пән коммерциялық банктер мен 

басқа кредиттік мекемелердің негізгі 

функцияларын, коммерциялық 

банктер мен кредиттік мекемелер 

орындайтын операцияларды 

оқытады . Пән студенттерде ҚР 

ақша нарығын ұйымдастыру, несие 

капитал нарығы саласында кешенді 

білімді қалыптастырады. ҚР несие-

банк жүйесінің сипаттамасы 

беріледі, ҚР ҰБ-ның құқықтық 

негіздері, міндеттері мен негізгі 

функциялары ашылады, 

коммерциялық банктердің қызметі 

талданады, Халықаралық Валюта-

қаржы қатынастарының 

ерекшеліктері баяндалады. 

 

Дисциплина изучает основные 

функции коммерческих банков и 

других кредитных учреждений, 

операции выполняемые 

коммерческими банками, 

кредитными учреждениями. 

Дисциплина формирует у студентов 

комплексные знания в области 

организации денежного рынка в РК, 

рынка ссудных капиталов. Дается 

характеристика кредитно-

біледі: ақша, несие, несие 

капиталы, сонымен қатар 

коммерциялық банктер мен түрлі 

несие институттарының негізгі 

қызметтері. 

жасай алады: пішіні және түсіндіру 

көрсеткіштері сипаттайтын ақша 

құрылымы массалар. 

иелік етеді: заманауи жинау 

әдістері өңдеу және талдау 

қаржылық-экономикалық 

көрсеткіштері 

 

 

 

 

 

 

Знает основные функции денег, 

кредитов, ссудного капитала, а 

также коммерческих банков и 

различных кредитных учреждений. 

Умеет формировать и 

интерпретировать показатели, 

характеризующие структуру 

денежной массы.  

Владеет  современными 

методами сбора, обработки и 

анализа финансово-экономических 



 
 
 

банковской системы РК, 

раскрываются правовые основы, 

задачи и основные функции НБ РК, 

анализируется деятельность 

коммерческих банков, освещаются 

особенности международных 

валютно-финансовых отношений.

  

показателей. 

6 БКN 

2220  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCB 

2220 

Бағалы қағаздар 

нарығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рынок ценных 

бумаг 

5 3 5 Экономикалық 

теория, 

Микроэкономика, 

Қаржыға кіріспе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическая 

теория, 

Микроэкономика, 

введение в 

финансы. 

 

Қаржылық 

технологияларды 

дамыту, Қазіргі 

қаржылық 

технологиялар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

финансовых 

технологий, 

Современные 

финансовые 

технологии 

Пән қаржы нарықтарының жұмыс 

істеуінің теориялық аспектілерін, 

кәсіби қатысушылардың қызметін 

ұйымдастыру негіздерін және 

олардың атқаратын функцияларын, 

қор және мерзімдік нарықтарды 

талдау әдістерін, қаржы нарықтарын 

реттеу негіздерін оқытады . Пән 

студенттерде ұйымның портфельдік 

инвестицияларын қалыптастыру 

және басқару бойынша қызметті 

ұйымдастыру және нарықтың 

қызмет ету негіздерінің тұтас 

түсінігін қалыптастырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина изучает теоретические 

аспекты функционирования 

финансовых рынков, основы 

организации деятельности 

профессиональных участников и 

выполняемых ими функций, методы 

анализа фондового и срочного 

рынков, основы регулирования 

финансовых рынков. Дисциплина 

формирует у студентов целостное 

видение основ функционирования 

Инвестициялаудың балама көзі 

ретінде бағалы қағаздар 

нарығының мәнін біледі. Қор 

биржасындағы мәмілелердің негізгі 

түрлерін жіктейді, тұтастай қаржы 

нарығында және бағалы қағаздар 

нарығында болып жатқан 

экономикалық процестерде оның 

құрамдас бөліктерінің бірі ретінде 

талдайды; әлемдік және отандық 

Қаржы нарығын дамытудың 

тенденциялары мен 

перспективаларын айқындайды; 

эмитенттер мен инвесторлар қор 

нарығында шешетін негізгі 

міндеттерді түсінеді; қор нарығы 

ұсынатын әртүрлі мүмкіндіктерді 

бағалайды; бағалы қағаздар 

нарығына кәсіби қатысушылардың 

мақсаты мен функцияларын нақты 

біледі.; инвестициялық сапасын 

бағалайды.  

Знает сущность рынка ценных 

бумаг, как альтернативного 

источника инвестирования. 

Классифицирует основные виды 

сделок на фондовой бирже, 

разбирается в экономических 

процессах, происходящих на 

финансовом рынке в целом и на 

рынке ценных бумаг, как одной из 

его составных частей; определяет 

тенденции и перспективы развития 



 
 
 

рынка и организации деятельности 

по формированию и управлению 

портфельными инвестициями 

организации. 

мирового и отечественного 

финансового рынка; понимает 

основные задачи, решаемые 

эмитентами и инвесторами на 

фондовом рынке; оценивает 

различные возможности, 

предоставляемые фондовым 

рынком; четко знает назначение и 

функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; 

оценивает инвестиционные 

качества различных видов ценных 

бумаг. 

7 EАNR 

2221                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKRE 

2221      

Экономикадағы 

ақша-несиелік 

реттеу/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денежно-

кредитное 

регулирование в 

экономике 

4 2 4 Макроэкономика, 

Қаржыға кіріспе, 

Бизнес және 

кәсіпкерлік 

негіздері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макроэкономика, 

Введение в 

финансы,  

Основы 

предприниматель

ства и бизнеса 

 

Ақша, несие, 

банктер, Салықтар 

және салық салу, 

Қаржы нарығы және 

делдалдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деньги, кредит, 

банк, Налоги и 

налогообложение, 

Финансовые рынки 

и посредники    

Пән ақша-несие саясатының мәнін, 

ақша-несие саясатының әдістері мен 

құралдарын, ҚР Ұлттық Банкінің 

негізгі нормативтік актілерін, ақша-

несиелік реттеу механизмдерін 

реттейтін, ақша-несиелік реттеу 

объектілерін, қаржы нарықтарының 

дамуының негізгі үрдістерін 

оқытады . Студенттер 

Статистикалық зерттеу негізінде ҚР 

Ұлттық Банкінің қызметіне талдау 

жүргізіп, ақша-кредит саясатының 

тиімділігін бағалайды. 

 

 

Дисциплина изучает сущность 

денежно-кредитной политики, 

методы и инструменты денежно-

кредитной политики, основные 

нормативные акты Национального 

Банка РК, регулирующие 

механизмы денежно-кредитного 

регулирования, объекты денежно-

кредитного регулирования, 

основные тенденции развития 

финансовых рынков. Студенты на 

основе статистического 

исследования проведут анализ 

Ақша-несиелік реттеу объектілерін; 

ақша-несиелік реттеу құралдарын; 

қаржы нарықтарын дамытудың 

негізгі үрдістерін біледі. 

Баланстық деректер және банк 

секторының маңызды нормативтік 

көрсеткіштері негізінде ақпаратты 

талдай алады ; ақша-кредит 

саясатының нәтижелілігін 

бағалайды. 

Банктердің несие қабілеттілігін 

бағалау дағдыларын; кредиттік 

ұйымдардың міндетті резервтерін 

реттеу әдістемесін меңгереді. 

 

Знает объекты денежно-кредитного 

регулирования; инструменты 

денежно-кредитного 

регулирования; основные 

тенденции развития финансовых 

рынков. 

Умеет анализировать информацию 

на основе балансовых данных и 

важнейших нормативных 

показателей банковского сектора; 

оценивает результативность 

денежно-кредитной политики. 

Владеет  навыками оценки 



 
 
 

деятельности Национального Банка 

РК банка, оценят эффективность 

денежно-кредитной политики.  

кредитоспособности банков; 

методикой регулирования 

обязательных резервов кредитных 

организаций. 

 

8 EМR 

2221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRЕ 

2221 

Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

регулирование 

экономики 

4 2 4 Макроэкономика, 

Қаржыға кіріспе, 

Экономикалық 

теория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макроэкономика, 

Введение в 

финансы, 

Экономическая 

теория 

Салықтар және 

салық салу, 
Салықтық реттеу, 

Өндіріс саласының 

экономикасы, 

Экономика 

салаларындағы 

сандық өзгерістер, 
Салалық экономика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоги и 

налогообложение,   

Налоговое 

регулирование, 

Экономика 

производственной 

сферы, Цифровые 

преобразования в 

отраслях экономики, 

Отраслевая 

экономика    

Пән экономиканы мемлекеттік 

реттеудің мәнін, нарықтық 

экономиканың даму ерекшеліктерін, 

үкіметтік шешімдерді қабылдау 

механизмін, экономиканы реттеуге 

мемлекеттік тәсілдерді 

ұйымдастыру әдіснамасын, 

экономиканы мемлекеттік реттеуді 

жүргізу құралдарын оқытады . 

Студенттер әртүрлі экономикалық 

режимдердегі монетарлық және 

фискалдық саясаттың тиімділігін 

талдайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина изучает сущность 

государственного регулирования 

экономики; особенности развития 

рыночной экономики; механизм 

принятия правительственных 

решений; методологию организации 

государственных подходов к 

регулированию экономики; 

инструменты проведения 

государственного регулирования 

экономики. Студенты 

Экономиканы мемлекеттік 

реттеудің негізгі алғышарттарын, 

мемлекет экономикасындағы 

мемлекеттің орнын, рөлі мен 

функцияларын, экономикаға 

Мемлекеттік әсер етудің 

мақсаттарын,нысандарын,әдістері 

мен құралдарын біледі. 

Қалыптасқан экономикалық 

ахуалдың қабылданатын 

мемлекеттік шараларының 

барабарлығын бағалай алады, 

экономиканы мемлекеттік 

реттеудің негізгі құралдарын 

таңдай алады, экономиканы 

дамытудың негізгі үрдістерін бөліп, 

түсініктеме бере алады. 

Елдің әлеуметтік-экономикалық 

дамуы саласындағы мемлекеттік 

шешімдердің тиімділік деңгейін 

бағалаудың негізгі құралдарын, 

экономиканың ағымдағы жай-күйін 

талдау және оның дамуын болжау 

құралдарын меңгереді. 

 

Знает основные предпосылки 

госудпрственного регулирование 

экономики, место, роль и функции 

государства в экономике страны, 

цели,формы,методы и инструменты 

государственного воздействия на 

экономику. 

Умеет оценивать адекватность 

принимаемых государственных мер 

сложившейся экономической 

ситуации, выбирать основные 



 
 
 

проанализируют эффективность 

монетарной и фискальной политики 

в различных экономических 

режимах. 

инструменты государственного 

регулирования экономики, 

выделять и комментировать 

основные тенденции развития 

экономики. 

Владеет основными инструментами 

оценки уровня эффективности 

государственных решений в 

области социально-экономического 

развития страны, инструментарием 

анализа текущего состояния 

экономики и прогнозирования ее 

развития. 

9 KE 3222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP 3222 

Кәсіпорын 

экономикасы /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

предприятия     

5 3 5 Микроэкономика,

Макроэкономика, 

Бухгалтерлік  

есеп, 

Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу, 

Экономикадағы 

ақша-несиелік 

реттеу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэкономика,

Макроэкономика, 

Бухгалтерский 

учет,  Денежно-

кредитное 

регулирование в 

экономике, 

Государственное 

Кәсіпкерлік, 

Бизнесті 

ұйымдастыру, 1С: 

бухгалтерия, 

Контроллинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпринимательст

во, Организация 

бизнеса, 1С: 

бухгалтерия, 

Контроллинг 

 

  

Пән кәсіпорында болып жатқан 

негізгі категорияларды, 

экономикалық құбылыстар мен 

процестерді, олардың өзара 

байланысы мен өзара тәуелділігін, 

кәсіпорынның әр түрлі ресурстарын 

пайдалануды бағалау 

көрсеткіштерінің экономикалық 

мазмұнын және оның қызметінің 

бағыттарына байланысты оларды 

жіктеу критерийлерін, кәсіпорын 

қызметінің тиімділігін есептеу үшін 

экономикалық көрсеткіштерді оқып 

үйренеді . Студенттер әр түрлі 

көрсеткіштерді қолдану арқылы 

кәсіпорындардың экономикалық 

тиімділігін талдауды үйренеді. 

 

 

 

Дисциплина изучает основные 

категории, экономические явления и 

процессы, происходящие на 

предприятии, их взаимосвязь и 

взаимозависимость, экономические 

содержание показателей оценки 

использования различных ресурсов 

предприятия и критерии их 

Сала экономикасының негізгі 

буыны ретінде кәсіпорынның 

мәнін, негізгі және айналым 

қаражатын басқарудың 

принциптері мен әдістерін, оларды 

пайдалану тиімділігін бағалау 

әдістерін, өндірістік және 

технологиялық процестерді 

ұйымдастыруды біледі. 

 Кәсіпорынның материалдық, еңбек 

және қаржы ресурстарының 

құрамын анықтай алады, 

кәсіпорынның экономикалық 

қызметі бойынша бастапқы 

құжаттарды толтыра алады, 

қабылданған әдістеме бойынша 

негізгі техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерді есептей алады . 

 Баға белгілеу тетіктерін, еңбекақы 

төлеу нысандарын меңгереді. 

 

Знает сущность предприятия как 

основного звена экономики 

отрасли, принципы и методы 

управления основными и 

оборотными средствами, методы 

оценки эффективности их 

использования, организацию 



 
 
 

регулирование 

экономики 

классификации в зависимости от 

направлений его деятельности, 

экономические показатели для 

расчета эффективности 

деятельности предприятия. 

Студенты научатся анализировать 

экономическую эффективность 

предприятий посредством 

применения различных показателей. 

производственного и 

технологического процессов. 

Умеет определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов предприятия, 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

предприятия, рассчитывать по 

принятой методике основные 

технико-экономические 

показатели. 

Владеет механизмами 

ценообразования, формами оплаты 

труда. 

10 ОSE 
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Өндіріс саласының 

экономикасы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

производственной 

сферы      

5 3 5 Микроэкономика,

Макроэкономика, 

Бухгалтерский 

учет,  Денежно-

кредитное 

регулирование в 

экономике, 

Государственное 

регулирование 

экономики  

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпринимательст

во, Организация 

бизнеса, 1С: 

бухгалтерия, 

Контроллинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бұл пәнді оқу студенттерді 

құқықтық, экономикалық, 

қаржылық және әкімшілік ортада 

өндірістің жұмыс істеуінің жаңа 

механизмін білумен қаруландыруға 

мүмкіндік береді ." Өндірістік сала 

экономикасы" курсының мақсаты 

өндірістік сектор салаларында 

объективті экономикалық 

заңдардың, өміршең және тірі 

еңбектің оңтайлы шығындары 

кезінде жұмыс істеудің ең жақсы 

нәтижелеріне қол жеткізуді 

қамтамасыз ететін жағдайлар мен 

факторлардың іс- әрекеті мен 

көріністерін зерттеу болып 

табылады. 

 

Изучение данного курса дает 

возможность вооружить студентов 

знаниями нового механизма 

функционирования производства в 

сложившейся правовой, 

экономической, финансовой и 

административной среде. Целью 

курса «Экономика 

производственной сферы» является 

Өндірістік секторда экономикалық 

қатынастарды реттеудің негізгі 

принциптері мен заңдылықтарын 

біледі.  

Елдің дамуы үшін оң және теріс 

салдарларды сауатты бағалай 

алады. 

 Қазақстан Республикасы 

экономикасының жұмыс істеуінің 

салалық және аймақтық 

ерекшеліктерін талдау құралдарын 

меңгереді.  

Өнеркәсіптік өндіріс, сондай-ақ ҚР 

салалық және аумақтық кешендер 

саласындағы теориялық және 

практикалық проблемалардың мәні 

туралы сұрақтарда құзыретті. 

 

Знает основные принципы 

функционирования и 

закономерности регулирования 

экономических отношений в 

производственном секторе.  

Умеет  грамотно оценивать 

положительные и отрицательные 

последствия для развития страны. 

Владеет инструментарием анализа 



 
 
 

изучение действия и проявления в 

отраслях производственного сектора 

объективных экономических 

законов, условий и факторов, 

обеспечивающих достижение 

наилучших результатов 

функционирования при 

оптимальных затратах 

овеществленного и живого труда.  

отраслевых и региональных 

особенностей функционирования 

экономики Республики Казахстан. 

Компетентен в вопросах о 

сущности теоретических и 

практических проблем в области 

промышленного производства, а 

также отраслевых и 

территориальных комплексов РК.  
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Салықтар және 

салық салу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоги и 

налогообложение   

5 3 5 Қаржыға кіріспе, 

Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Введение в 

финансы, 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Кәсіпкерлік, 

Бизнесті 

ұйымдастыру,  

1С:бухгалтерия,  

Корпоративтік 

қаржы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпринимательст

во, Организация 

бизнеса, 1С: 

бухгалтерия, 

Корпоративные 

финансы                         

Пән салық есептеуінің мәні мен 

тәртібін, салық жүйесінің құрылу 

принциптері мен элементтерін, 

Қазақстанның қолданыстағы салық 

заңнамаларын, салық салу 

саласындағы ұйымдар мен 

мемлекеттің қарым- қатынасын 

реттейтін нормативтік актілерді 

оқытады. Талдау және синтездеу 

әдістерін қолдану, сонымен қатар 

жүйелік талдау негізінде студент 

салық есептілігін құрастыруды, 

салықтар мен алымдарды әртүрлі 

деңгейдегі бюджетке есептеу және 

аудару бойынша бухгалтерлік 

сымдар құрастыруды үйренеді 

 

Дисциплина изучает сущность и 

порядок расчетов налогов, 

принципы построения и элементы 

налоговых систем, действующее 

налоговое законодательстве 

Казахстана, нормативные акты, 

регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения. На 

основе применения методов анализа 

и синтеза, а также системного 

анализа студент научится составлять 

налоговую отчетность, формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

ҚР Салық Кодексін, Салық алудың 

теориялық және әдістемелік 

принциптерін, оларды есептеу 

әдістемесін біледі. 

Салықтар мен алымдарды есептеу 

бойынша және әртүрлі меншік 

нысанындағы шаруашылық 

жүргізуші субъектілер арасында 

салық есебі мен салық есептілігі 

нысандарын толтыра алады. 

Әртүрлі меншік нысанындағы 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің салық жүйесінің 

заңнамалық сипаттағы талаптарын 

қолданады 

 

 

Знает Налоговый Кодекс РК, 

теоретические и методологические 

принципы взимания налогов, 

методику их расчета. 

Уумеет заполнять формы 

налогового учета и налоговой 

отчетности по расчету налогов и 

сборов и среди хозяйствующих 

субъектов различных форм 

собственности.  Применяет 

требования законодательного 

характера налоговой системы 

хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности. 



 
 
 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней.  
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NR 3223 

Салықтық реттеу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговое 

регулирование 

5 3 5 Қаржыға кіріспе, 

Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Введение в 

финансы, 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Кәсіпкерлік, 

Бизнесті 

ұйымдастыру,  

 1С:бухгалтерия,  

Корпоративтік 

қаржы /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпринимательст

во, Организация 

бизнеса,  1С: 

бухгалтерия, 

Корпоративные 

финансы                         

Пән пайдаға салынатын салық 

бойынша салық базасын анықтау 

үшін қаржылық және басқару 

есебінің элементтерін, салықтарды 

есептеудің мәні мен тәртібін, салық 

салу саласындағы ұйымдар мен 

мемлекеттің қатынастарын 

реттейтін нормативтік актілерді, 

салықтардың экономикалық мәнін 

оқытады . Талдау және синтездеу 

әдістерін қолдану, сонымен қатар 

Жүйелік талдау негізінде студент 

студенттердің коммерциялық 

қызметті жүзеге асыру барысында 

салықтық құқық бұзушылықтардың 

пайда болу тәуекелдерінің алдын 

алуды үйренеді. 

 

 Дисциплина изучает элементы 

финансового и управленческого 

учета для 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 студент 

научится профилактике рисков 

возникновения налоговых 

правонарушений в процессе 

осуществления студентами 

коммерческой деятельности. 

Қызметтің экономикалық түрлері 

үшін салықтық салдарды біледі; 

қызметтің экономикалық түрлеріне 

салық салу әдістерін; қызметтің 

экономикалық түрлерін салықтық 

реттеу ерекшеліктерін біледі .  

 Қызметтің экономикалық түрлерін 

салықтық реттеудің салдарын 

болжаудың практикалық 

дағдыларын; қызметтің 

экономикалық түрлерін салықтық 

реттеуді талдаудың практикалық 

дағдыларын меңгерген. 

 

 

 

 

 

Знает налоговые последствия для 

экономических видов 

деятельности;  методы 

налогообложения экономических 

видов деятельности;  особенности 

налогового регулирования 

экономических видов 

деятельности.  

Владеет практическими навыками 

прогнозирования последствия 

налогового регулирования 

экономических видов 

деятельности; практическими 

навыками анализа налогового 

регулирования экономических 

видов деятельности. 

13 Kas 
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Кәсіпкерлік 

 

 

5 3 6 Экономикадағы 

ақша-несиелік 

реттеу, 

Мемлекеттік-жеке 

меншік әріптестік, 

Мемлекет және 

Пән кәсіпкерлік қызметтің мәнін, 

кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің 

бизнес-жоспарының негізгі 

Әр түрлі ұйымдық-құқықтық 

нысандағы фирмалар мен 

кәсіпорындардың жұмыс істеу 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PredP 

3224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпринимательс

тво                                      

Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу, Кәсіпорын 

экономикасы,                                                            

Өндіріс 

саласының 

экономикасы,  

 Салықтар және 

салық салу , 

Салықтық реттеу /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денежно-

кредитное 

регулирование в 

экономике, 

Государственное 

регулирование 

экономики, 

Экономика 

предприятия,                                               

Экономика 

производственной 

сферы, Налоги и 

налогообложение,                                                              

Налоговое 

регулирование 

    

бизнес,  Қаржылық 

құқық, Кәсіпкерлік 

құқық, Тәуекелдерді 

басқару /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

частное 

партнёрство,  

Государство и 

бизнес, Финансовое 

право, 

Предпринимательск

ое право, 

Управление 

рисками    

принциптері мен мазмұнын, 

кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру 

нысандарын, оны тіркеу және 

қызметін тоқтату тәртібін 

анықтайтын ұғымдық аппаратты 

оқытады . Талдау және синтез 

әдістерін қолдану, сонымен қатар 

Жүйелік талдау негізінде студент 

кәсіпкерлік қызметтің теориялық 

және практикалық аспектілерін 

түсінуді үйренеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина изучает понятийный 

аппарат, определяющий сущность 

предпринимательской деятельности, 

основные принципы и содержание 

бизнес-плана субъектов 

предпринимательской деятельности, 

организационные формы 

предпринимательской деятельности, 

порядок ее регистрации и 

прекращения деятельности. На 

основе применения методов анализа 

и синтеза, а также системного 

анализа студент научится понимать 

теоретические и практические 

аспекты предпринимательской 

деятельности. 

механизмдерін біледі, олар кәсіби 

білім берудің ажырамас бөлігі 

болып табылады және практикалық 

қызметті жүзеге асыру кезінде 

неғұрлым тиімді шешім қабылдауға 

мүмкіндік береді; 

Бизнес құрудың тиімді жүйесін 

құру үшін алынған білімді қолдана 

алады және зерттеу саласындағы 

проблемаларды шешу және 

дәлелдерді жасау үшін қажетті 

құзыреттілікке ие болады; 

кәсіпкерлік саласында, оның ішінде 

қазақстандық кәсіпорындарда 

ұйымдастыру, басқару және 

дамыту саласында білім мен 

түсініктерді көрсете алады; 

әлеуметтік, экономикалық, ғылыми 

немесе этикалық пайымдауларды 

ескере отырып, пікірлерді әзірлеу 

үшін теориялық ақпарат пен 

кәсіпкерлік практикасын жинау 

мен түсіндіруді жүзеге асырады. 

 

Знает  механизмы 

функционирования фирм и 

предприятий различных 

организационно-правовых форм, 

которые являются неотъемлемой 

частью их профессионального 

образования и позволит более 

эффективно принимать решения 

при осуществлении практической 

деятельности;  

Умеет применять полученные 

знания для построения 

эффективной системы создания 

бизнеса,  и обладать компетенцией, 

необходимой для вырабатывания 

аргументов и решения проблем в 

области изучения; демонстрировать 



 
 
 

знания и понимание в области 

предпринимательства, в т.ч. в 

организации, управлении и 

развитии на казахстанских 

предприятиях;  осуществлять сбор 

и интерпретацию теоретической 

информации и практики 

предпринимательства, для 

выработки суждений с учетом 

социальных, экономических,  

научных или этических 

соображений. 
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Бизнесті 

ұйымдастыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

бизнеса 

5 3 6 Экономикадағы 

ақша-несиелік 

реттеу, 

Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу, Кәсіпорын 

экономикасы,                                                            

Өндіріс 

саласының 

экономикасы,  

 Салықтар және 

салық салу , 

Салықтық реттеу /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денежно-

кредитное 

регулирование в 

экономике, 

Государственное 

Мемлекеттік-жеке 

меншік әріптестік, 

Мемлекет және 

бизнес,  Қаржылық 

құқық, Кәсіпкерлік 

құқық, Тәуекелдерді 

басқару /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

частное 

партнёрство,  

Государство и 

бизнес, Финансовое 

Пән бизнес саласындағы 

ұйымдастырушылық және 

өндірістік-экономикалық 

қатынастарды, кәсіпорындағы 

бизнес-жоспарды құру 

ерекшеліктерін, оның қажеттілігі 

мен міндеттерін, Бизнестің типтік 

қателіктерін қарастырады. Пәнді оқу 

барысында студент өзінің бизнес-

жоспарын құра алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина изучает становления и 

особенности, планирования, систему 

управления, финансирования 

бизнеса, организационные и 

производственно-экономические 

Бизнесті ұйымдастыру негіздерін, 

оның ішінде Бизнесті бағалау, 

талдау және болжау әдістерін, 

тәуекелдерді бағалау әдістерін, 

сондай-ақ тәуекелдерді басқару 

және бейтараптандыру тетіктерін, 

инвестициялардың экономикалық 

тиімділігінің көрсеткіштерін біледі. 

Бизнесті дамытудың теориясы мен 

практикасы саласында алған 

білімдерін қолдана алады; 

кәсіпорынның қаржылық есебін 

талдай алады; уақыт факторын 

ескере отырып, бизнестің 

инвестициялық тартымдылығын 

бағалай алады. Бизнесті 

ұйымдастыру және басқару, 

бизнес-процестерді талдау, уақыт 

факторын ескере отырып, бизнестің 

инвестициялық тартымдылығын 

бағалау, бизнестің дамуын болжау 

дағдыларын меңгереді. 

 

Знает основы  организации  бизнеса

 в  том  числе  методы  оценки, анал

иза и прогнозирования бизнеса, 

методы оценки рисков, а также мех

анизмы управления и нейтрализаци



 
 
 

регулирование 

экономики, 

Экономика 

предприятия,                                               

Экономика 

производственной 

сферы, Налоги и 

налогообложение,                                                              

Налоговое 

регулирование 

 

право, 

Предпринимательск

ое право, 

Управление 

рисками    

отношения в сфере бизнеса, 

особенность составления бизнес-

плана на предприятии, его 

необходимость и задачи, типовые 

ошибки бизнеса. В ходе изучения 

дисциплины студент составит свой 

бизнес-план. 

и рисков,  показатели  экономическ

ой  эффективности  инвестиций. 

Умеет применять  полученные  зна

ния  в  области  теории  и  практики

  развития бизнеса;  анализировать 

финансовую отчетность предприят

ия;  оценивать инвестиционную пр

ивлекательность бизнеса с учетом 

фактора времени.   

Владеет навыками 

организации и управления бизнесо

м, анализа бизнес-процессов, 

оценки инвестиционной привлекате

льности бизнеса с учетом фактора в

ремен, прогнозирования 

развития бизнеса 
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3225   

1 С: бухгалтерия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 С: бухгалтерия 

5 3 6 Бухгалтерлік 

есеп, Ақпараттық 

және 

коммуникациялы

қ технологиялар, 

Кәсіпорын 

экономикасы, 
Өндіріс 

саласының 

экономикасы, 

Салықтар және 

салық салу, 

Салықтық реттеу /  

 

 

 

 

Бухгалтерский 

учет,  

Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

Экономика 

предприятия, 

Экономика 

Тәуекелдерді 

басқару, 

Мемлекеттік 

қаржылық бақылау, 

Инвестициялық 

жобаларды талдау/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

рисками, 

Государственный 

финансовый 

контроль, Анализ 

инвестиционных 

проектов    

 Бұл пән теориялық материалды 

практикаға сындыра отырып 

үйренуді көздейді . Студенттердің 

"1С бухгалтерия" әмбебап 

бухгалтерлік бағдарламасы 

мысалында бухгалтердің жұмысын 

автоматтандыруға бағытталған 

қазіргі заманғы бағдарламалық 

құралдарды меңгеруі. "1С: 

Предприятие" бағдарламасын, 

нұсқаны (8.3) пайдалана отырып, 

активтерді, меншікті капитал мен 

міндеттемелерді бухгалтерлік есепке 

алу әдістемесін меңгеру. 

 

 

 

Настоящая дисциплина 

предполагает изучение 

теоретического материала с 

преломлением под практику. 

Освоение студентами современных 

программных средств, 

ориентированных на автоматизацию 

работы бухгалтера, на примере 

Бухгалтерлік бағдарламалар 

нарығын, техникалық және 

бағдарламалық қамтамасыз етуді 

таңдау критерийлерін біледі;  

"1С: Предприятие" танымал 

бухгалтерлік пакеттің түрлі жұмыс 

режимдері, нұсқа (8.3)  

 Негізгі құралдарды, тауарлық-

материалдық құндылықтарды, 

өндіріске жұмсалған шығындарды, 

қаржылық нәтижелерді және 

оларды бөлуді; жалақы төлеуді ; 

нысанды толтыруды есепке алуды 

жүргізе алады,  

бухгалтерлік балансты құру және 

қорғауды меңгереді. 

 

Знает рынок бухгалтерских 

программ, критерии выбора 

технического и программного 

обеспечения; 

различные режимы работы 

популярного бухгалтерского пакета 

«1С: Предприятие», версия (8.3) 

 Умеет вести учет основных 



 
 
 

производственной 

сферы, Налоги и 

налогообложение,

Налоговое 

регулирование 

универсальной бухгалтерской 

программы «1С бухгалтерия». 

Овладение навыками порядка 

организации автоматизации 

учетного процесса на предприятии; 

методики бухгалтерского учета 

активов, собственного капитала и 

обязательств с использованием 

программы «1С: Предприятие», 

версии (8.3). 

средств, товарно-материальных 

ценностей, затрат на производство, 

финансовых результатов и их 

распределения; ведения заработной 

платы; заполнения формы  

отчетности, составления и защиты 

бухгалтерского баланса. 

16 Bak 
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Контроллинг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроллинг 

5 3 6 Бухгалтерлік 

есеп, Кәсіпорын 

экономикасы, 
Өндіріс 

саласының 

экономикасы, 

Салықтар және 

салық салу, 

Салықтық реттеу /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский 

учет, Экономика 

предприятия, 

Экономика 

производственной 

сферы, Налоги и 

налогообложение,

Управление 

рисками, 

Государственный 

финансовый 

контроль, Анализ 

инвестиционных 

проектов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

рисками, 

Государственный 

финансовый 

контроль, Анализ 

инвестиционных 

проектов    

Пән оқушылардың кәсіпорынның 

экономикалық талдауын жүргізудің 

ерекшеліктері туралы білімін 

қалыптастыруға арналған сұрақтар 

жиынтығын қарастырады, бұл 

оңтайлы басқару шешімдерін 

әзірлеуге негіз болады. /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина изучает комплекс 

вопросов, предназначенных для 

формирования у студентов знаний о 

специфике проведения 

экономического анализа 

предприятия, который является 

основой для выработки 

Мемлекеттің және шаруашылық 

жүргізуші субъектінің 

экономикалық мінез-құлқын 

ашатын белгілі бір экономикалық 

санаттардың жиынтығын біледі; 

өндірістік ішкі қатынастарды, 

шаруашылық байланыстарды 

ұйымдастырумен байланысты 

оңтайлы басқару шешімдерін 

қабылдаудың негізгі принциптері, 

Қаржы-шаруашылық қызметіне 

талдау жүргізу әдістемесі; 

Экономикалық талдаудың жаңа 

әдістері. 

Жоспарлардың іске асырылуын 

қадағалай алады, кәсіпорын ішінде 

тиімді коммуникациялық жүйені 

құруға және жетілдіруге көмек 

көрсете алады. 

Негізделген басқару шешімдерін 

қабылдау үшін менеджерлерге 

ақпарат дайындау және ұсыну 

дағдыларын меңгереді.  

 

Знает определенную совокупность   

экономических   категорий, 

раскрывающих экономическое 

поведение государства и 

хозяйствующего субъекта; 

основные принципы принятия 

оптимальных управленческих 



 
 
 

Налоговое 

регулирование 

оптимальных управленческих 

решений.   

 

решений, связанных с 

организацией 

внутрипроизводственных 

отношений, хозяйственных связей, 

методику проведения анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

новейшие методы экономического 

анализа. 

Умеет контролировать реализацию 

планов, оказывать содействие в 

создании и совершенствовании 

эффективной коммуникационной 

системы внутри предприятия.  

Владеет навыками в подготовке и 

предоставлении информации 

менеджерам для принятия 

обоснованных управленческих 

решений.  

17 KND 
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FRiP 

3226 

Қаржы нарығы 

және делдалдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые 

рынки и 

5 3 5 Қаржыға кіріспе, 
Экономикадағы 

ақша-несиелік 

реттеу, 
Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в 

финансы 

Инвестицияларды 

қаржыландыру және 

несиелеу, Қаржы 

құқығы, Кәсіпкерлік 

құқық /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансирование и 

кредитование 

Пән қаржы нарығының теориялық 

негіздерін және оның құрылымын, 

қаржы нарығындағы қаржы 

делдалдарының қызметінің 

ерекшелігін, Қазақстанның қаржы 

нарығының дамуының негізгі 

мәселелерін, Қаржы нарығын 

реттеудің құқықтық негіздерін 

оқытады . Жүйелік тәсіл негізінде 

студент жүйелік зерттеулер 

жүргізуді, қаржы нарығын дамыту 

мәселелерін қоюды, Қазақстан 

Республикасының аумағында қаржы 

делдалдарының қызметін талдауды 

үйренеді. 

 

 

 

 

 

Дисциплина изучает теоретические 

основы финансового рынка и его 

Қазақстанның қаржы нарығының 

қызмет ету ерекшеліктерін біледі.  

 Әртүрлі қаржы институттарында, 

олар ұсынатын қызметтерде, баға 

белгілеу әдістерінде, оларды 

басқару стилінде, ішкі және 

халықаралық қаржы 

нарықтарындағы тиімді қызмет 

стратегиясында бағдарлай алады, 

қаржы делдалдарының, кәсіби 

қаржы нарықтарына 

қатысушылардың қызметін талдай 

алады, нарықтың қаржы 

құралдарының мүмкіндіктері мен 

мақсатын пайдалана алады, 

ықтимал тәуекелдерді бағалай 

алады және олардың теріс 

салдарын азайту жолдарын таба 

алады. 

 

Знает особенности 

функционирования финансового 



 
 
 

посредники   Денежно-

кредитное 

регулирование в 

экономике,  

Государственное 

регулирование 

экономики                               

инвестиции, 

Финансовое право, 

Предпринимательск

ое право  

структуру, специфику деятельности 

финансовых посредников на 

финансовом рынке, основные 

проблемы развития финансового 

рынка Казахстана, правовые основы 

регулирования финансового рынка. 

На основе системного подхода 

студент научится проводить 

системные исследования, ставить 

проблемы развития финансового 

рынка, анализировать деятельность 

финансовых посредников на 

территории Республики Казахстан. 

 

рынка Казахстана.  

 Умеет ориентироваться в 

различных финансовых институтах, 

предлагаемых ими услугах, 

методах ценообразования, стилях 

управления ими, стратегиях 

эффективной деятельности на 

внутренних и международных 

финансовых рынках, анализировать 

деятельность финансовых 

посредников, профессиональных, 

участников финансовых рынков, 

использовать возможности и 

предназначение финансовых 

инструментов рынка, оценивать 

возможные риски и находить пути 

минимизации их негативных 

последствий. 
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Әлемдік қаржы 

нарықтары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мировые 

финансовые рынки 

5 3 5 Қаржыға кіріспе, , 
Экономикадағы 

ақша-несиелік 

реттеу, 
Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в 

финансы,    
Денежно-

кредитное 

Инвестицияларды 

қаржыландыру және 

несиелеу, Қаржы 

құқығы, Банк 

қызметіндегі 

Предпринимательск

ое право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансирование и 

кредитование 

инвестиции, 

Пән қаржы нарығының теориялық 

негіздерін және оның құрылымын, 

қаржы делдалдарының ӘҚН 

қызметін, әлемдік қаржы 

нарығының негізгі принциптерін 

және қызмет етуін, сондай-ақ онда 

болып жатқан негізгі 

тенденцияларды зерттейді . Ғылыми 

абстракциялау , модельдеу, жүйелік 

тәсілдің әдістері негізінде студент 

әлемдік қаржы нарығының қызмет 

етуінің негізгі заңдарын түсінеді. 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина изучает теоретические 

основы финансового рынка и его 

структуры, деятельность 

финансовых посредников на МФР, 

Негізгі әлемдік қаржы 

орталықтарын, ірі қор биржаларын, 

негізгі қаржы құралдарын, әлемдік 

қаржы нарығының 

инфрақұрылымын, қаржы 

нарықтарын, әлемдік қаржы 

нарықтарындағы ірі эмитенттер 

мен ойыншыларды реттеу 

ерекшеліктерін, ірі қор 

нарықтарының ерекшеліктерін 

біледі. 

Әлемдік экономиканың өсу 

қарқынын талдай алады, елдердің 

сыртқы сауда айналымының 

динамикасын талдай алады . 

 Қазіргі заманғы қаржы 

нарықтарында тиімді басқару 

дағдылары мен іскерліктерін 

меңгереді. 

Знает основные мировые 

финансовые центры, крупнейшие 

фондовые биржи, основные 

финансовые инструменты, 



 
 
 

регулирование в 

экономике,  

Государственное 

регулирование 

экономики                               

Финансовое право, 

Кәсіпкерлік құқық  

основные принципы и 

функционирования мирового 

финансового рынка, а также 

основные тенденции происходящие 

на нем. На основе методов научной 

абстракции, моделирования, 

системного подхода студент 

приобретет понимание основных 

законов функционирования 

мирового финансового рынка. 

инфраструктуру мирового 

финансового рынка, особенности 

регулирования финансовых 

рынков, крупнейших эмитентов и 

игроков на мировых финансовых 

рынках, особенности крупнейших 

фондовых рынков. 

Умеет анализировать темпы роста 

мировой экономики, анализировать 

динамику внешнеторгового 

оборота стран. 

Владеет навыками и умениями 

эффективного управления на 

современных финансовых рынках. 

 

19 ESSO 

3227                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPOE 

3227        

Экономика 

салаларындағы 

сандық өзгерістер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровые 

преобразования в 

отраслях 

экономики 

4 3 6 Ақпараттық-

коммуникациялы

қ технологиялар, 

Ақша, несие, 

банктер, 

Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу, 

Экономикадағы 

ақша-несиелік 

реттеу/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

Деньги, кредит, 

банки, 

Государственное 

Инвестицияларды 

қаржыландыру және 

несиелеу, Мемлекет 

және бизнес, 

Мемлекеттік 

қаржылық бақылау  

/  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Финансирование и 

кредитование 

инвестиции, 

Государство и 

бизнес, 

Государственный 

 Пән экономика салаларының 

барлық элементтері мен 

қатысушылары арасында тиімді 

ақпараттық алмасуды қамтамасыз 

ету мақсатында әртүрлі Smart 

технологияларды енгізуді оқытады . 

Курс дамыған елдердің 

экономиканы цифрландырудағы 

тәжірибесін (Қытай, Сингапур, 

Жаңа Зеландия, Оңтүстік Корея 

және Дания), коммуникацияларды, 

интернет арқылы барлық 

операцияларды жүзеге асыру 

мүмкіндігін зерттейді. Адами 

капиталды дамытуға, кәсіпкерлік 

пен АКТ жетістіктерін таратуға 

бағытталған "ақылды экономиканы" 

қалыптастыру. 

 

 

Дисциплина изучает внедрение 

различных Smart технологий с 

целью обеспечения эффективного 

информационного обмена между 

всеми элементами и участниками 

отраслей экономики. Курс изучает 

Экономиканы цифрландырудың 

барлық бағыттары бойынша жаңа 

технологияларды, экономиканың 

дәстүрлі салаларын, революциялық, 

серпінді іс- шараларды біледі.  

Мемлекеттік қызметтерді алуда, 

кәсіпкерлік қызметті жүргізуде 

Smart технологияларды пайдалана 

алады, ұлттық экономиканың, білім 

берудің, денсаулық сақтаудың және 

басқа да маңызды салалардың 

негізгі салаларын қайта құру 

процесіне бастамашылық жасай 

алады. 

 

 

 

 

 

 

Знает новые технологии, 

традиционные отрасли экономики, 

революционные, прорывные 

мероприятия по всем направлениям 

цифровизации экономики.  

Умеет  пользоваться  Smart 



 
 
 

регулирование 

экономики, 

Денежно-

кредитное 

регулирование в 

экономике 

финансовый 

контроль 

опыт развитых стран в 

цифровизации экономики (Китай, 

Сингапур, Новая Зеландия, Южная 

Корея и Дания), коммуникации, 

возможность осуществлять все 

операции через интернет. 

Формирование «Умной экономики», 

ориентируемой на развитие 

человеческого капитала, 

предпринимательство и 

распространение достижений ИКТ. 

технологиями в получении 

государственных услуг, в ведении 

предпринимательской 

деятельности,  инициировать 

процесс преобразования ключевых 

отраслей национальной экономики, 

образования, здравоохранения и 

другие важные отрасли. 

20 SE 3227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE 3227 

Салалық 

экономика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отраслевая 

экономика 

4 3 6 Экономикалық 

теория, 

Макроэкономика, 
Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическая 

теория, 

Макроэкономика, 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Мемлекеттік жеке 

меншік әріптестік, 

Мемлекет және 

бизнес, Ұлттық 

экономика, 

Инвестициялық 

жобаларды талдау /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственно-

частное 

партнерство, 

Государство и 

бизнес, 

Национальная 

экономика, Анализ 

инвестиционных 

проектов 

 Пән студенттерде салалық 

нарықтардың экономикасы туралы 

түсініктерді қалыптастырады, 

экономикалық ойлауды, экономика 

салаларындағы міндеттерді шешуде 

кәсіпкерлік және коммерциялық 

көзқарасты дамытады. Студент 

фирманың нарықтық құрылымның 

әртүрлі типтері үшін экономикалық 

шешімдер қабылдауының 

қолданбалы аспектілерін зерттейді, 

тәжірибелік жағдайларды талдау, 

салалық құрылым мүмкіндіктерін 

дамыту саласындағы заңнамалық 

актілерді талдау дағдыларын 

меңгереді. 

 

 

 

 

 

Дисциплина формирует у студентов 

представления об экономике 

отраслевых рынков, развивает 

экономическое мышление, 

предпринимательский и 

коммерческий подход к решению 

задач в отраслях экономики. 

Студент изучит прикладные аспекты 

принятия фирмой экономических 

Өндірістік және технологиялық 

процестерді ұйымдастыруды 

біледі;  

саланың және ұйымдардың 

(кәсіпорындардың) материалдық-

техникалық, Еңбек және қаржы 

ресурстары, оларды тиімді 

пайдалану көрсеткіштері;  

өнімге (қызметтерге) баға белгілеу 

тетіктері, қазіргі жағдайда 

еңбекақы төлеу нысандары. Нақты 

жағдайларды талдау кезінде 

экономикалық сипаттағы 

мәселелерді анықтау, оларды шешу 

тәсілдерін ұсыну, қабылданған 

әдістеме бойынша Ұйым 

қызметінің негізгі техникалық-

экономикалық көрсеткіштерін 

есептеу үшін теориялық білімді 

қолданады. 

 

Знает организацию 

производственного и 

технологического процессов; 

материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации 

(предприятия), показатели их 

эффективного использования; 

механизмы ценообразования на 



 
 
 

решений для разных типов 

рыночных структур, овладеет 

навыками разбора практических 

ситуаций, анализа законодательных 

актов в области развития 

возможностей отраслевой 

структуры. 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях.  

Использует теоретические знания 

для принятия управленческих 

решений выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения, 

рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации.  

21 KTKKA

TD 3228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFTBP 

3228       

Қаржылық 

технологияларды 

дамыту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

финансовых 

технологий  

4 3 6 Бухгалтерлік 

есеп,  Қаржы 

нарығы және 

делдалдар, 

Әлемдік қаржы 

нарықтары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский 

учет,  

Финансовые 

рынки и 

посредники, 

Мировые 

финансовые 

рынки 

Мемлекеттік 

қаржылық бақылау, 
Тәуекелді басқару, 

Мемлекеттік 

бюджет /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный 

финансовый 

контроль, 
Управление 

рисками, 

Государственный 

бюджет 

Пән электронды төлем жүйелерінің 

қызмет ету ерекшеліктерін, есеп 

айырысу үшін қолданылатын төлем 

құралдарын қолдану ерекшеліктерін 

, қаржы инфрақұрылымын, 

электрондық ақша және ақша 

төлемдері саласындағы қызметті 

реттейтін нормативтік құжаттарды 

оқытады . Студент қаржылық 

технологиялар мен қолма-қол 

ақшасыз төлемдерді дамыту 

перспективалары туралы өз түсінігін 

қалыптастырады. 

 

 

 

Дисциплина изучает особенности 

функционирования электронных 

платежных систем, специфику 

применения платежных 

инструментов, используемых для 

расчетов, финансовую 

инфраструктуру, нормативные 

документы, регулирующие 

деятельность в сфере электронных 

денег и денежных платежей. 

Студент сформирует собственное 

представление о перспективах 

развития финансовых технологий. 

Мемлекеттік бақылаудың 

қаржылық саласын, электрондық 

жүйелердің жұмыс істеуі негізінде 

қолма-қол ақшасыз төлемдер 

технологияларын қорғау 

мақсатында экономикалық 

қауіпсіздік жүйесін қамтамасыз 

етуді біледі.  

Мемлекеттік және банк жүйесінде 

қолма-қол ақшасыз төлемдердің 

қазіргі заманғы қаржылық 

технологияларын пайдаланады.  

 Есеп айырысу үшін төлем 

құралдарын пайдалану дағдыларын 

меңгереді. 

 

Знает финансовую сферу 

государственного контроля, 

обеспечение системы 

экономической безопасности с 

целью защиты технологий 

безналичных платежей на основе 

функционирования электронных 

систем.  

Использует  современные 

финансовые технологии в 

государственной и банковской 

системе.  

Владеет навыками использования 



 
 
 

платежных инструментов для 

расчетов. 

22 KKT 

3228  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFT 

3228 

Қазіргі қаржылық 

технологиялар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

финансовые 

технологии 

4 3 6 Бухгалтерлік 

есеп,  Қаржы 

нарығы және 

делдалдар, 

Әлемдік қаржы 

нарықтары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский 

учет,  

Финансовые 

рынки и 

посредники, 

Мировые 

финансовые 

рынки 

Мемлекеттік 

қаржылық бақылау, 
Тәуекелді басқару, 

Мемлекеттік 

бюджет /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный 

финансовый 

контроль, 
Управление 

рисками, 

Государственный 

бюджет 

 "Қазіргі заманғы қаржылық 

технологиялар" курсы өз бизнесін 

ақпараттық қажеттіліктер арқылы 

түсінуді қамтамасыз етеді ; заманауи 

автоматтандырылған ақпараттық 

жүйелердің мүмкіндіктері, 

қаржылық қызметті 

ақпараттандырудың ұтымды 

бағыттары. Сонымен қатар, пән 

қазіргі ұйымның басқару 

жүйесіндегі ақпараттық 

технологиялардың рөлі мен орнын, 

міндеттерді шешуді автоматтандыру 

бойынша корпоративтік ақпараттық 

жүйелердің мүмкіндіктерін ашады.  

 

 

 

 

Курс «Современные финансовые 

технологии» обеспечивает 

понимание своего бизнеса через 

информационные потребности; 

возможности современных 

автоматизированных 

информационных систем, 

рациональные направления 

информатизации финансовой 

деятельности. Кроме того, 

дисциплина раскрывает роль и 

место информационных технологий 

в системе управления современной 

организации, возможности 

корпоративных информационных 

систем по автоматизации решения 

задач. 

Басқару процесінде қолданылатын 

қаржы көрсеткіштерін есептеу 

әдістерін басқару мақсатында 

Ақпараттық жүйелер негізінде 

қазіргі заманғы қаржы жүйесі мен 

технологияларын біледі.  

Құнды жасауға бағытталған 

басқарудың жалпы жүйесінде 

ұйымның қаржыларын басқарудың 

мақсаты мен міндеттерін 

тұжырымдай алады.  

Ақпараттық Қаржы нарығы 

жағдайында жұмыс істейтін 

коммерциялық ұйымдардың 

қаржыларын басқару 

практикасында қазіргі заманғы 

қаржылық технологияларды 

пайдалану дағдыларын меңгерген.  

 

Знает современную финансовую 

систему и технологии на основе 

информационных систем с целью 

управления методами расчета 

финансовыми показателями, 

применяемыми в процессе 

управления.   

Умеет формулировать цель и 

задачи  управления финансами 

организации в общей системе 

управления, ориентированного на 

создание стоимости.  

Владеет навыками использования 

современных финансовых 

технологий в практике управления 

финансами коммерческих 

организаций, действующих в 

условиях информационно 

финансового рынка. 

https://pandia.ru/text/category/kommercheskie_organizatcii/
https://pandia.ru/text/category/kommercheskie_organizatcii/
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BD 3230 

Банк ісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банковское дело 

5 3 5 Қаржыға кіріспе, 

Ақша, Несие, 

Банктер, 
Экономикадағы 

ақша-несиелік 

реттеу, 

экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу  /  

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в 

финансы, 
Денежно-

кредитное 

регулирование в 

экономике,  

Государственное 

регулирование 

экономики                                       

Қаржылық 

технологияларды 

дамыту, Қазіргі 

қаржылық 

технологиялар, 
Инвестицияларды 

қаржыландыру және  

несиелендіру,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

финансовых 

технологий, 

Современные 

финансовые 

технологии, 
Финансирование и 

кредитование 

инвестиций   

Пән банктік қызметті ұйымдастыру 

мен реттеудің, банктік ресурстарды 

қалыптастыру мен басқарудың 

(ресурстарды қорландырудың) 

заңнамалық негіздерін, банктік 

активтерді және коммерциялық 

банктердің қызметін басқарудың 

ерекшелігін оқытады . Студенттер 

пәнді оқу барысында пайыздық 

тәуекелдерді, кредиттік 

тәуекелдерді, портфельдік 

тәуекелдерді есептейді, сондай-ақ 

банктің сыртқы тәуекелдерін 

басқарудың негізгі принциптерін 

қалыптастырады. 

 

Дисциплина изучает 

законодательные основы 

организации и регулирования 

банковской деятельности, 

формирования и управления 

банковскими ресурсами 

(фондирования ресурсов), 

специфику управления банковскими 

активами и деятельностью 

коммерческими банками. Студенты 

в ходе изучения дисциплины 

рассчитают процентные риски, 

кредитные риски, портфельные 

риски, а также сформулируют 

основные принципы управления 

внешними рисками банка. 

Банк саласындағы нормативтік 

құжаттар мен заңнаманы біледі.  

Банк қызметкері ретінде 

практикалық қызметте алған 

білімдері мен дағдыларын қолдана 

алады. 

 Қарыз алушының төлем 

қабілеттілігін бағалау, пайыздық 

тәуекелдерді, кредиттік 

тәуекелдерді, портфельдік 

тәуекелдерді есептеу дағдыларын 

меңгереді. 

 

 

 

 

Знает нормативные документы и 

законодательство в банковской 

сфере.  

Умеет применять полученные 

знания и навыки в практической 

деятельности в качестве 

банковского служащего. 

 Владеет навыками оценки 

платежеспособности заемщика, 

рассчета процентных рисков, 

кредитных рисков, портфельных 

рисков. 
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Исламдық 

қаржыландыру 

 

 

 

 

 

 

 

5 3 5 Қаржыға кіріспе, 

Ақша, Несие, 

Банктер, 
Экономикадағы 

ақша-несиелік 

реттеу, 

экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу  /  

Қаржылық 

технологияларды 

дамыту, Қазіргі 

қаржылық 

технологиялар, 
Инвестицияларды 

қаржыландыру және  

несиелендіру,  
 

Пәннің мазмұны қазіргі әлемдегі 

жаһандық экономика жағдайында 

экономикалық ғылымның құрамдас 

бөлігі ретінде исламдық қаржы 

туралы кешенді түсінік алумен 

байланысты, теориялық және 

қолданбалы сипаттағы бірқатар 

ерекшеліктері бар, студенттердің 

практикалық дағдыларын 

Ол исламдық қаржыландыруды 

дамыту процесін біледі, 

инвестициялық ресурстар мен 

қаржыландыру көздерінің 

тиімділігін анықтайды және т.б. 

Макро және микро деңгейлердегі 

инвестициялық қызметтің 

тиімділігі мен компанияның 

инвестициялық саясатының 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

IF 3230 

 

 

 

 

 

 

Исламское 

финансирование 

 

 

 

 

 

 

Введение в 

финансы, 
Денежно-

кредитное 

регулирование в 

экономике,  

Государственное 

регулирование 

экономики                                       

 

 

 

 

 

 

Развитие 

финансовых 

технологий, 

Современные 

финансовые 

технологии, 
Финансирование и 

кредитование 

инвестиций   

қалыптастырумен байланысты 

сұрақтар шеңберін қамтиды. 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, 

связанных с получением 

комплексного представления об 

исламских финансах как одной из 

составляющих экономической науки 

в современном мире в условиях 

глобальной экономики, имеющих 

ряд особенностей теоретического и 

прикладного характера; 

формированием у студентов 

практических навыков.  

бағытын талдай және бағалай білу.  

Нарықтық қатынастар жағдайында 

кәсіпкерлік қызметті исламдық 

қаржыландыру нысандары мен 

әдістерін меңгереді. 

 

Знает процесс разработки 

исламского финансирования, 

определяет эффективность 

инвестиционных ресурсов и 

источников финансирования и.т.д. 

Умеет проводить анализ и оценку 

эффективности инвестиционной 

деятельности и направления 

инвестиционной политики 

компании на макро- и 

микроуровне.  

Владеет формами и методами 

исламского финансирования 

предпринимательской 

деятельности в условиях рыночных 

отношений 

25 SBM 
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3231 

Стратегиялық 

банктік  

менеджмент/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегический 

банковский  

менеджмент 

5 3 5 Менеджмент, 
Қаржыға кіріспе, 

Экономикадағы 

ақша-несиелік 

реттеу, 

экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу  /   
 
 

 

 

Менеджмент, 
Введение в 

финансы, 
Денежно-

кредитное 

регулирование в 

экономике,  

Қаржылық 

технологияларды 

дамыту, Қазіргі 

қаржылық 

технологиялар, 

Инвестицияларды 

қаржыландыру және  

несиелендіру, 

Тәуекелдерді 

басқару, Тәуекел 

менеджмент 

 

Развитие 

финансовых 

технологий 

Современные 

финансовые 

технологии, 

Финансирование и 

Қазіргі жағдайда банк стратегиясы 

оның ұзақ мерзімді перспективаға 

арналған қызметінің барлық 

бағыттарын қамти отырып, кешенді 

сипат алады. Курстың мақсаты- 

Банк қызметінің бағытын таңдау 

бойынша нақты іс- шараларды 

қамтитын, стратегиялық 

бағдарламаларды әзірлеудің әдістері 

мен тәсілдері туралы білім беру. 

 

 

В современных условиях стратегия 

банка принимает комплексный 

характер, охватывая все 

направления ее деятельности на 

долгосрочную перспективу. Цель 

курса – сформировать у студентов 

системное представление о 

Тереңдетілген оқу оқулықтарына 

және зерделенетін саладағы 

алдыңғы қатарлы білім 

элементтеріне негізделген 

стратегиялық банктік менеджмент 

негіздерін және банктердегі 

корпоративтік басқару 

ерекшеліктерін білуді және 

түсінуді көрсетеді; 

Бұл білімді адам капиталын 

басқару және банктің қаржылық 

менеджменті саласындағы 

проблемаларды дәлелдеу және 

шешу үшін қолданады; 

 

Демонстрирует знания и 

понимание основ стратегического 

банковского менеджмента и 

особенностей корпоративного 



 
 
 

Государственное 

регулирование 

экономики                                       

 

кредитование 

инвестиций, 

Управление 

рисками,                                

Риск-менеджмент  

стратегическом банковском 

менеджменте как инструменте 

достижения поставленных банками 

целей, дать знания о методах и 

подходах к разработке 

стратегических программ, 

включающих конкретные 

мероприятия по выбору 

направления деятельности банка.

  

управления в банках, основанных 

на учебниках углубленного 

изучения и элементах наиболее 

передовых знаний в изучаемой 

области;   

Применяет эти знания в 

аргументировании и решении 

проблем в области управления 

человеческим капиталом и 

финансового менеджмента банка; 
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Str 3231 

Сақтандыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхование                                                          

5 3 5 Экономикалық 

теория, Қаржыға 

кіріспе, 

Менеджмент / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическая 

теория, Введение 

в финансы, 

Менеджент 

Корпоративтік 

қаржы, Қаржылық 

құқық, Тәуекелдерді 

басқару, Қаржылық 

менеджмент / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративные 

финансы, 

Финансовое право, 

Управление 

рисками, 

Финансовый 

менеджмент  

"Сақтандыру" курсы әр түрлі 

қаржылық-экономикалық 

міндеттерді, жеке және мүліктік 

сақтандыру шарттарын жасау 

кезінде сақтандыру операциялары 

мен аудитін талдау және бағалау 

әдістерін зерттейді. Бұл курс 

студенттерге сақтандыру ісі 

саласында, атап айтқанда, 

сақтандырудың теориялық 

аспектілері, сақтандыру ісін 

ұйымдастыру, сақтандыру 

қатынастарын мемлекеттік реттеу, 

оның салалары бойынша 

сақтандыру ерекшеліктерін анықтау 

саласында жүйелі білім береді. 

 

Курс «Страхование» изучает 

различного рода финансово-

экономические задачи, методы 

проведения анализа и оценки 

страховых операций и аудита при 

заключении договоров личного и 

имущественного страхования. 

Данный курс дает систематические 

знания студентам в области 

страхового дела, в частности, 

теоретических аспектов 

страхования, организации 

страхового дела, государственного 

Сақтандыру теориясын, оның 

экономикалық мәнін, функциясын, 

қазіргі қоғамдағы рөлі мен 

қолданылу аясын, басқа да 

оқытылатын пәндермен өзара 

байланысын біледі.  

Сақтандыру компанияларының 

ресурстық базасын қамтамасыз 

етуді талдайды.  

Активтер портфелінің тиімділігін; 

сақтандыру тәуекелдерін 

бағалайды.  

Барлық ұғымдардың, санаттардың 

өзара байланысын, сақтандыру 

ісінің ішкі логистикасын ашады. 

 

 

Знает  теорию страхования,  его 

экономическую сущность, 

функции, роль и сферы применения 

в современном обществе, 

взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами.  

Анализирует  обеспечение 

ресурсной базы страховых 

компаний.  

Оценивает эффективность 

портфеля активов; риски 

страхования.  

Раскрывает взаимосвязь всех 



 
 
 

регулирования страховыми 

отношениями, определения 

особенностей страхования по его 

отраслям. 

понятий, категорий, внутреннюю 

логистику страхового дела. 

Бейіндеуші пәндердің циклы / Цикл профилирующих дисциплин – 25 кредит/кредита 
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GChP 

4335     

Мемлекеттік жеке 

меншік әріптестік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственно- 

частное 

партнерство                                                         

5 4 7 Кәсіпкерлік, 
Бизнесті 

ұйымдастыру, 

Салықтар және 

салық салу, 

Инвестицияларды 

қаржыландыру 

және  

несиелендіру 

 

 

 

 

 

 

 

Финансирование 

и кредитование 

инвестиций, 

Организация 

бизнеса, Налоги и 

налогообложение,                 

Предприниматель

ство 

Өндірістік тәжірибе, 

Диплом алдындағы 

практика, 

Дипломдық 

жұмысын (жобасын)  

дайындау  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика, 
Преддипломная 

практика, 
Написание 

дипломной работы 

(проекта) 

Пән мемлекет пен бизнестің өзара 

іс-қимыл нысандарын, 

инновациялық белсенділікті 

арттыру, әлеуметтік 

инфрақұрылымды дамыту 

саясатының бағыттарын, 

мемлекеттік-жеке меншік 

әріптестіктің әртүрлі түрлерінің 

тиімділігін бағалау әдістерін, МЖӘ 

жобаларында тәуекелдерді бағалау 

және бөлу әдістерін оқытады . 

Студент МЖӘ жобаларында тәуекел 

дәрежесін есептейді және жобаның 

тиімділігіне қатысты талдау 

жасайды. 

 

Дисциплина изучает формы 

взаимодействия государства и 

бизнеса, направления политики 

повышения инновационной 

активности, развития социальной 

инфраструктуры, методы оценки 

эффективности различных видов 

государственно-частного 

партнерства, оценки и 

распределения рисков в проектах 

ГЧП. Студент рассчитает степень 

риска в проектах ГЧП и даст анализ 

относительно эффективности 

проекта. 

Серіктестік түрлерін негізді таңдай 

алады, ұйым жобасының 

бағдарламасын құра алады . 

Жобаларды бағалау дағдыларын, 

жобаларда қаржылық 

көрсеткіштерді есептеу 

дағдыларын меңгерген.  

МЖӘ жобаларында тәуекел 

дәрежесін есептейді және жобаның 

тиімділігіне қатысты талдау береді. 

 

 

 

 

 

 

Умеет обоснованно выбирать типы 

партнерств, формировать 

программу проекта организации. 

Владеет навыками оценки 

проектов, навыками расчета 

финансовых показателей в 

проектах.  

Рассчитывает степень риска в 

проектах ГЧП и дает анализ 

относительно эффективности 

проекта. 
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Мемлекет және 

бизнес 

 

 

 

5 4 7 Инвестицияларды 

қаржыландыру 

және несиелеу, 

салықтар және 

салық салу, 

Өндірістік тәжірибе, 

Диплом алдындағы 

практика, 

Дипломдық 

жұмысын (жобасын)  

Пән экономиканың көпқырлы 

жағдайында мемлекет пен бизнестің 

өзара әрекеттесуінің тиімді 

әдістерін, өзара қарым-қатынастың 

негізгі бағыттарын зерттейді . 

Экономиканы мемлекеттік реттеу 

әдістерін, мұндай реттеудің 

шектеулі мүмкіндіктерін, мемлекет 

пен бизнес өзара қарым-

қатынасының теориялық 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB 4335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государство и 

бизнес 

Кәсіпкерлік, 

Бизнесті 

ұйымдастыру / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансирование 

и кредитование 

инвестиций, 

Налоги и 

налогообложение, 

Предприниматель

ство, Организация 

бизнеса 

дайындау  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика, 
Преддипломная 

практика, 
Написание 

дипломной работы 

(проекта) 

 

Студент Қазақстанның 

экономикалық жағдайындағы 

мемлекет пен бизнестің өзара іс-

қимылының ерекшеліктерін 

талдайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина изучает наиболее 

эффективные методы 

взаимодействия государства и 

бизнеса в условиях 

многоукладности  экономики, 

основные направления 

взаимоотношения. Студент 

проанализирует особенности 

взаимодействия государства и 

бизнеса в экономических условиях 

Казахстана. 

аспектілерін, мемлекеттік 

органдардың экономикалық 

субъектілермен өзара қарым-

қатынасы кезінде туындайтын 

факторларды, шарттар мен 

құқықтық мәселелерді біледі.  

Мемлекет пен бизнес 

қатынастарын жетілдіру бойынша 

міндеттерді шешудің ең тиімді 

әдістері мен құралдарын таңдай 

алады. 

 Үкімет пен бизнестің өзара қарым-

қатынасы саласында теориялық 

негіздерін меңгереді. 

 

Знает методы государственного 

регулирования экономики, 

ограниченные возможности такого 

регулирования, теоретические 

аспекты взаимоотношений 

государства и бизнеса, факторы, 

условия и правовые вопросы 

возникающие при 

взаимоотношениях 

государственных органов с 

экономическими  субъектами.  

Умеет  выбирать наиболее 

эффективные методы и средства 

решения задач по 

совершенствованию отношений 

государства и бизнеса. 

 Владеет навыками теоретических 

основ в сфере взаимоотношений 

правительства и бизнеса.    
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Қаржылық құқық 

 

 

 

 

 

 

5 4 7 Корпоративтік 

қаржы, 

Сақтандыру, 

Қаржы 

нарықтары мен 

делдалдар, Банк 

ісі, Исламдық 

Өндірістік тәжірибе, 

Диплом алдындағы 

практика, 

Дипломдық 

жұмысын (жобасын)  

дайындау  

 

Оқу курсы студенттерге қаржылық 

құқық саласында теориялық және 

практикалық білімдер кешенін 

береді және пәннің жалпы 

теориялық мәселелерін, сондай-ақ 

қаржылық бақылау, Бюджеттік 

құқық, салықтық және салықтық 

Қаржы құқығының нормативтік 

базасын және көздерін, қаржылық 

құқықтық қатынастар 

субъектілерінің, мемлекеттің 

атқарушы билік органдарының, ҚР 

субъектілерінің және қаржы 

саласындағы жергілікті өзін-өзі 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP 4336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое право                                                                    

қаржыландыру  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративные 

финансы, 

Страхование, 

Финансовые 

рынки и 

посредники, 
Банковское дело, 
Исламское 

финансирование    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика, 
Преддипломная 

практика, 
Написание 

дипломной работы 

(проекта) 

 

емес кірістер, мемлекеттік кредит, 

валюталық реттеу және валюталық 

бақылау институты, ақша айналымы 

және есептік құқықтық қатынастар 

сияқты қаржы-құқықтық 

институттардың жүйесін 

қарастырады. 

 

 

 

Учебный курс дает студентам 

комплекс теоретических и 

практических знаний в области 

финансового права и предполагает 

рассмотрение общих теоретических 

вопросов дисциплины, а также 

системы финансово-правовых 

институтов, таких как: финансовый 

контроль, бюджетное право, 

налоговые и неналоговые доходы, 

институт государственного кредита, 

валютного регулирования и 

валютного контроля, денежного 

обращения и расчетных 

правоотношений. 

басқару органдарының құрамын 

біледі.  

Бағдарламада көрсетілген 

нормативтік-құқықтық актілердің 

негізгі ережелерін талдайды. 

Қаржы қызметі саласында 

заңдылық пен құқықтық тәртіпті 

қамтамасыз ету үшін алған 

білімдерін пайдаланады. 

 

Знает  нормативную базу и 

источники финансового права, 

состав субъектов финансовых 

правоотношений, исполнительных 

органов власти государства, 

субъектов РК и органов местного 

самоуправления в области 

финансов.  

Анализирует основные положения 

нормативно-правовых актов, 

указанных в программе. 

Использует полученные знания для 

обеспечения законности и 

правопорядка в сфере финансовой 

деятельности. 
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Кәсіпкерлік құқық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 4 7 Салықтар және 

салық салу,   

Кәсіпкерлік 

Бизнесті 

ұйымдастыру 

Исламдық 

қаржыландыру, 

Сақтандыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өндірістік тәжірибе, 

Диплом алдындағы 

практика, 

Дипломдық 

жұмысын (жобасын)  

дайындау  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән кәсіпкерлік құқықтың негізгі 

теориялық жағдайын, кәсіпкерлік 

құқықтық қатынастарды реттейтін 

заңнаманы, Кәсіпкерлік құқық 

саласындағы заңды мәселелерді 

зерттейді . Курста құқық, ғылым 

және оқу пәні саласы ретінде 

кәсіпкерлік құқық туралы түсінік 

беріледі. Кәсіпкерлік құқықтың пәні, 

әдісі, принциптері, көздері және 

жүйесі қарастырылады. Студенттер 

келісім – шарт, наразылық, шағым- 

құжаттарды жасайды./ 

 

  

 

Қазақстан Республикасы 

Конституциясының негізгі 

ережелерін; Қазақстанның 

қолданыстағы кәсіпкерлік 

заңнамасының негізгі ережелерін; 

кәсіпкерлік қызмет саласындағы 

мемлекеттік басқару органдарының 

жүйесін және олардың 

өкілеттіктерінің шеңберін; 

материалдық және процессуалдық 

кәсіпкерлік құқықтың өзара әрекет 

ету тетігін біледі. Құқықтық реттеу 

саласы тұрғысынан оқиғалар мен 

іс- қимылдарды талдайды және 

қажетті нормативтік актілерге 

қолдана алады . 
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Предпринимательс

кое право 

 

 

 

 

Налоги и 

налогообложение, 

Предприниматель

ство, Организация 

бизнеса,  

Исламское 

финансирование,  

Страхование                                                     

 

 

 

 

Производственная 

практика, 
Преддипломная 

практика, 
Написание 

дипломной работы 

(проекта) 

 

 

 

 

 

Дисциплина изучает основные 

теоретические положения 

предпринимательского права, 

законодательство, регулирующее 

предпринимательские 

правоотношения, юридические 

проблемы в сфере 

предпринимательского права. В 

курсе дается представление о 

предпринимательском праве как 

отрасли права, науке и учебной 

дисциплине. Рассматриваются 

предмет, метод, принципы, 

источники и система 

предпринимательского права. 

Студенты составят документы – 

договора, претензии, жалобы. 

Кәсіпкерлік қызметті реттейтін 

қолданыстағы заңнамаға 

бағдарланады. 

 

Знает основные положения 

Конституции Республики 

Казахстан; основные положения 

действующего 

предпринимательского 

законодательства Казахстана; 

систему органов государственного 

управления в сфере 

предпринимательской 

деятельности и круг их 

полномочий;  механизм 

взаимодействия материального и 

процессуального 

предпринимательского права. 

Анализирует  события и действия с 

точки зрения области правового 

регулирования и уметь обращаться 

к необходимым нормативным 

актам. 

Ориентируется в действующем 

законодательстве, регулирующим 

предпринимательскую 

деятельность. 
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Мемлекеттік 

қаржылық бақылау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 4 7 Салықтар және 

салық салу, 
Корпоративтік 

қаржы, 

Қаржылық 

менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

Өндірістік тәжірибе, 

Диплом алдындағы 

практика, 

Дипломдық 

жұмысын (жобасын)  

дайындау  

 

 

 

 

 

 

 

Пән тәжірибеде бақылаудың негізгі 

әдістерін, қаржылық құқық 

бұзушылықтарды анықтау және 

алдын алудың аналитикалық 

тәсілдерін, мемлекеттің әлеуметтік 

саласы мен экономика дамуының 

заңдылықтарын есепке ала отырып 

бақылау іс-шараларын ұйымдастыру 

және өткізу әдістерін оқытады . 

Студент талдау және синтез 

әдістерінің негізінде мемлекеттің 

бюджеттік жүйесінің жағдайы 

туралы аналитикалық есеп 

Мемлекеттік қаржылық 

бақылаудың теориялық және 

құқықтық негіздерін; мемлекеттік 

қаржылық бақылау органдарының 

негізгі міндеттерін, функциялары 

мен құзыреттерін; бақылау және 

сараптамалық-талдау іс- 

шараларын ұйымдастыру мен 

жүргізудің нысандарын, тәсілдері 

мен әдістерін; сыртқы және ішкі 

қаржылық бақылау органдары 

қызметінің ерекшелігі мен 

проблематикасын біледі. 
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Государственный 

финансовый 

контроль                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоги и 

налогообложение, 

Корпоративные 

финансы, 

Финансовый 

менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика, 
Преддипломная 

практика, 
Написание 

дипломной работы 

(проекта) 

 

дайындайды. 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина изучает базовые 

методы контроля на практике, 

аналитические приемы выявления и 

предотвращения финансовых 

правонарушений, методы 

организации и проведения 

контрольных мероприятий с учетом 

закономерностей развития 

экономики и социальной сферы 

государства. Студент на основе 

методов анализа и синтеза 

подготовит аналитический отчет о 

состоянии бюджетной системы 

государства.  

 Мемлекеттік қаржылық бақылауды 

ұйымдастыруды регламенттейтін 

заңнама мен нормативтік-құқықтық 

актілер жүйесіне бағдарланады. 

Қаржылық-экономикалық бақылау 

әдістерін қолданады. Ұйым 

жұмысындағы бұзушылықтарды 

анықтайды. 

Знает теоретические и правовые 

основы государственного 

финансового контроля; основные 

задачи, функции и компетенции 

органов государственного 

финансового контроля; формы, 

приемы и методы организации и 

проведения контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий; специфику и 

проблематику деятельности 

органов внешнего и внутреннего 

финансового контроля. 

 Ориентируется в системе 

законодательства и нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих организацию 

государственного финансового 

контроля. Применяет методы 

финансово-экономического 

контроля. Выявляет нарушения в 

работе организации.  
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Мемлекеттік 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 4 7 Салықтар және 

салық салу, 
Корпоративтік 

қаржы, 

Қаржылық 

менеджмент 

 

 

 

 

 

Өндірістік тәжірибе, 

Диплом алдындағы 

практика, 

Дипломдық 

жұмысын (жобасын)  

дайындау  

 

 

 

 

 

Бұл курс мемлекеттік қаржы 

санатының, оның құрылымдық 

құрамдастары – қаржы ресурстары, 

қаржы жүйесі, мемлекеттік бюджет, 

мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар 

және т.б. , олардың қасиеттері мен 

жұмыс істеу принциптері ұғымдары 

мен терминдерін, мәнін және қызмет 

ету ерекшеліктерін, экономика мен 

қаржының өзара байланысты 

салаларындағы заңдылықтар мен 

Мемлекеттік бюджеттің мәнін және 

оның экономиканы реттеудегі 

рөлін, ҚР Бюджеттік жүйесінің 

құрылымы мен құрылу 

принциптерін, кірістерді болжау 

және бюджет шығыстарын 

жоспарлау негіздерін, бюджеттерді 

қазынашылық атқарудың негіздерін 

біледі.  

Бюджеттік салада теориялық 

негіздер мен негізгі ұғымдарды 
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Государственный 

бюджет 

 

 

 

 

Налоги и 

налогообложение, 

Корпоративные 

финансы, 

Финансовый 

менеджмент 

 

 

 

 

Производственная 

практика, 
Преддипломная 

практика, 
Написание 

дипломной работы 

(проекта) 

 

процестерді толық түсінуді және 

меңгеруді меңгеруге мүмкіндік 

береді . 

 

Данный курс способствует 

изучению понятий и терминов, 

сущности и особенностей 

функционирования категории 

«государственные финансы», ее 

структурных составляющих – 

финансовые ресурсы, финансовая 

система, государственный бюджет, 

государственные внебюджетные 

фонды и т.д., их свойств и 

принципов функционирования, 

позволяет овладеть более полным 

пониманием и усвоением 

закономерностей и процессов во 

взаимосвязанных сферах экономики 

и финансов. 

қолданады. 

 

 

 

Знает сущность государственного 

бюджета и его роль в 

регулировании экономики, 

структуру и принципы построения 

бюджетной системы РК, основы 

прогнозирования доходов и 

планирования расходов бюджета, 

основы казначейского исполнения 

бюджетов.  

Применяет теоретические основы и 

ключевые понятия в бюджетной 

сфере. осуществлять оценку перспектив развития  налогово-бюджетной, денежно-кредитной политики, инвестиционной политики государства и предприятий; 

33 IZhT 

4339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестициялық 

жобаларды талдау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

5 4 7 Кәсіпкерлік, 
Бизнесті 

ұйымдастыру, 

Қаржылық 

менеджмент, 
Инвестицияларды 

қаржыландыру 

және  

несиелендіру / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өндірістік тәжірибе, 

Диплом алдындағы 

практика, 

Дипломдық 

жұмысын (жобасын)  

дайындау  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бұл курс нарықтық экономикадағы 

инвестициялық жобаларды 

бағалаудың теориялық және 

әдіснамалық негіздерін; 

кәсіпорындарда инвестициялық 

жобалауды ұйымдастырудың 

принциптері мен әдістерін зерттейді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестициялық талдаудың мәнін, 

түрлерін, инвестициялық талдауды 

жүзеге асыру кезінде 

басқарушылық шешімдердің 

ұсынылатын нұсқаларымен бағалау 

ерекшеліктерін біледі.  

Алынған мәліметтерді 

инвестициялық жобаларға талдау 

жүргізу үшін пайдаланады және 

басқарушылық шешімдер 

қабылдайды; ұсынылып отырған 

басқарушылық шешімдердің 

нұсқаларын, инвестициялар мен 

инвестициялық жобалардың 

тиімділігін сыни бағалайды. 

Басқарушылық шешімдерді 

қабылдау және инвестициялық 

жобаларды әзірлеу және басқару 

үшін жобалық инвестициялық 

талдау дағдыларын меңгереді. 

 



 
 
 

AIP 

4339 

 

инвестиционных 

проектов 

 

Предприниматель

ство,  

Организация 

бизнеса, 

Финансовый 

менеджмент, 

Финансирование 

и кредитование 

инвестиций                                             

Производственная 

практика, 
Преддипломная 

практика, 
Написание 

дипломной работы 

(проекта) 

 

Данный курс изучает теоретические 

и методологические основы оценки 

инвестиционных проектов в 

рыночной экономике; принципы и 

методы организации 

инвестиционного проектирования на 

предприятиях 

Знает сущность, виды 

инвестиционного анализа; 

особенности оценки с 

предлагаемыми вариантами 

управленческих решений при 

осуществлении инвестиционного 

анализа.  

Использует полученные сведения 

для проведения анализа 

инвестиционных проектов и 

принимает управленческие 

решения; критически оценивает 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

эффективность инвестиций и 

инвестиционных проектов. 

Владеет  навыками проектного 

инвестиционного анализа для 

принятия управленческих решений 

и разработки и управления 

инвестиционными проектами. 
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NE 4339 

Ұлттық экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальная 

экономика 

5 4 7 Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу, 

Экономика 

салаларындағы 

сандық 

өзгерістер, 

Инвестицияларды 

қаржыландыру 

және  

несиелендіру 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

регулирование 

Өндірістік тәжірибе, 

Диплом алдындағы 

практика, 

Дипломдық 

жұмысын (жобасын)  

дайындау  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика, 

Пән ұлттық экономиканың 

теориялық, әдіснамалық және 

әдістемелік негіздерін, Қазақстан 

Республикасының ұлттық 

экономикасының даму үрдістері мен 

заңдылықтарын оқытады . 

Студенттер дамудың негізгі 

макроэкономикалық параметрлері 

бойынша ұлттық экономиканың 

дамуын талдайды. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Дисциплина изучает теоретические, 

методологические и методические 

Макроэкономикалық көрсеткіштер 

мен макроэкономикалық 

модельдерді талдайды.  

Мемлекеттік макроэкономикалық 

саясаттың тиімділігін бағалайды.  

Әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлау саласындағы негізгі 

құбылыстар мен проблемалардың 

мәнін, талдаудың негізгі 

әлеуметтік-экономикалық 

ерекшеліктері мен әдістемелік 

тәсілдерін біледі;  

Теориялық білімді практикалық 

қызметте қолдана алады, жергілікті 

және мемлекеттік деңгейде 

бағдарламалар мен жоспарлар 

жасай алады. 

 

Анализирует  макроэкономические 

показатели и макроэкономические 



 
 
 

экономики, 

Цифровые 

преобразования в 

отраслях 

экономики, 
Финансирование 

и кредитование 

инвестиций      

Преддипломная 

практика, 
Написание 

дипломной работы 

(проекта) 

 

основы национальной экономики, 

тенденции и закономерности 

развития национальной экономики 

Республики Казахстан. Студенты 

проанализируют развитие 

национальной экономики по 

основным макроэкономическим 

параметрам развития. 

модели.  

Оценивает эффективность 

государственной 

макроэкономической политики.  

Знает основные социально-

экономические особенности и 

методические приемы анализа, 

сущность основных явлений и 

проблем в сфере социально-

экономического планирования; 

Умеет применять теоретические 

знания в практической 

деятельности, разрабатывать 

программы и планы на местном и 

государственном уровне. 
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UR 4340 

Тәуекелдерді 

басқару 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

рисками 

 

5 4 7 Кәсіпкерлік, 

Стратегиялық 

банктік 

менеджмент, 

Қаржылық 

менеджмент /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприниматель

ство, 

Стратегический 

Өндірістік тәжірибе, 

Диплом алдындағы 

практика, 

Дипломдық 

жұмысын (жобасын)  

дайындау  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика, 
Преддипломная 

Бұл курс шаруашылық 

субъектілерінің қызметінде 

тәуекелдерді басқару мен 

ұйымдастырудың теориялық 

негіздерін, экономикалық тиімді 

қаржылық және инвестициялық 

шешімдерді әзірлеу әдістерін 

зерттейді.  Пәнді меңгеру 

тәуекелдерді басқару әдістерін 

сәйкестендіру, бағалау және таңдау 

дағдыларын меңгеруді ; әртүрлі 

кәсіпорындар мен ұйымдарда 

тәуекелдерді басқару бойынша 

негізгі білімді, жұмыс істей алуды 

көздейді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный курс изучает теоретические 

основы организации и управления 

рисками в деятельности 

Жалпы және экономикалық тәуекел 

ұғымының мәнін біледі, атап 

айтқанда: тәуекелдерді сыныптау; 

тәуекелдерді бағалау және болжау 

әдістері; тәуекелдерді басқару 

жүйесі түсінігі (тәуекел-

менеджмент); жоба тәуекелдерін 

үлгілеу жүйесін құру принциптері; 

кәсіпорынның операциялық 

тәуекел-индикаторлары жүйесі; 

жоба тәуекелдерін азайтуға 

бағытталған іс-шаралар; 

экономикалық тәуекелдердің алдын 

алу тәсілдері. 

Кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын, сондай-ақ оның сыртқы 

ортадағы бәсекелестік жағдайын 

анықтай алады. 

Деректерді талдау, процестерді 

модельдеу және болжау негізінде 

басқарушылық шешімдер қабылдау 

дағдыларын меңгереді. 

Знает сущность понятия риска в 

целом и экономического риска, в 

частности: классификацию рисков; 

методы оценки и прогнозирования 



 
 
 

 банковский 

менеджмент, 

Финансовый 

менеджмент 

практика, 
Написание 

дипломной работы 

(проекта) 

 

хозяйствующих субъектов, методы 

разработки экономически 

эффективных финансовых и 

инвестиционных решений. Освоение 

дисциплины предполагает 

приобретение навыков 

идентификации, оценки и выбора 

методов управления рисками; 

формирования базовых знаний, 

умений работы по управлению 

рисками на различных предприятиях 

и организациях. 

рисков; понятие системы 

управления рисками (риск-

менеджмент); принципы 

построения системы 

моделирования рисков проекта; 

систему операционных риск-

индикаторов предприятия; 

мероприятия, направленные на 

минимизацию рисков проекта; 

способы профилактики 

экономических рисков. 

Умеет определить финансовое 

состояние предприятия, а также его 

конкурентное положение во 

внешней среде.  

Владеет навыками предпринимать 

управленческие решения на основе 

анализа данных, моделирования и 

прогнозирования процессов. 

36 BKTM 
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RMBD 

4340 

Тәуекел 

менеджмент/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риск менеджмент  

5 4 7 Банк ісі, 

Стратегиялық 

банктік 

менеджмент, 

Қаржылық 

менеджмент /  

 

 

 

 

 

Банковское дело, 

Стратегический 

банковский 

менеджмент, 

Финансовый 

менеджмент 

Өндірістік тәжірибе, 

Диплом алдындағы 

практика, 

Дипломдық 

жұмысын (жобасын)  

дайындау  

 

 

 

 

 

Производственная 

практика, 
Преддипломная 

практика, 
Написание 

дипломной работы 

(проекта) 

 

Пән банк тәуекелдерінің пайда болу 

және әсер ету саласын, банк 

Тәуекелдерін басқару әдістерін, 

банк тәуекелдерінің пайда болу 

көздерін, банк тәуекелдерінің 

жіктелуін, банк тәуекелдерін азайту 

әдістерін, тәуекелдерді 

сақтандыруды, несие беру сапасын, 

банк портфелінің тәуекелдерін 

оңтайландыру шарттарын оқытады. 

 

Дисциплина изучает сферу 

возникновения и влияния 

банковских рисков, методы 

управления рисками, источники 

возникновения банковских рисков, 

классификацию банковских рисков, 

методы минимизации банковских 

рисков, страхование рисков, 

качество обеспечения ссуд, условия 

оптимизации рисков банковского 

портфеля. 

Банк қызметіндегі тәуекел - 

менеджменттің рөлі мен маңызын 

біледі. тәуекелдерді басқару 

әдістемесі. 

Сыртқы банктік тәуекелдерді және 

оларды басқару әдістерін талдайды. 

Басқарушылық білімді, ғылыми-

техникалық және экономикалық-

психологиялық әлеуетті меңгерген, 

бұл банктердің сыни жағдайына 

талдау жүргізуге мүмкіндік береді. 

 Знает роль и значение риск- 

менеджмента в деятельности банка. 

методологию управления рисками. 

Анализирует внешние банковские 

риски и методы управления ими. 

Владеет управленческими 

занниями, научно-техническим и 

экономико-психологическим 

потенциалом, что позволяет 

проводить анализ критического 

состояния банков. 



 
 
 

 


