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ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

 

"6В04104-Қаржы" білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі "Білім туралы" Заңының 5 бабының 5-1) 

тармақшасына, ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 604 Қаулысымен бекітілген Жоғары білім беру МЖМБС сәйкес үлгідегі білім беру 

ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына (ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 Бұйрығы, оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу 

процесін ұйымдастыру ережелеріне (өзгерістер мен толықтырулармен ҚР БҒМ 12.қазан .2018 ж.), типтік оқу бағдарламалар. 

 Білім беру бағдарламасы - «Қаржы» бакалаврларды даярлаудың құзыреттілік моделі негізінде жасалған, ол еңбек нарығының 

қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес келеді. Бұл модель түлектердің негізгі құзыреттіліктерін, олардың дайындық деңгейі 

мен нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындықты сипаттау болып табылады. 

«Қаржы» білім беру бағдарламасы жоғары білімнің бірінші деңгейінің (бакалавр дәрежесі) Дублиндік дескриптор студенттерінің дайындық 

деңгейіне қойылатын талаптарға сәйкес алынған оқыту нәтижелерінде көрсетілген алынған құзыреттерді көрсетеді. Оқыту нәтижелері бүкіл білім 

беру бағдарламасы деңгейінде де, жеке модульдер деңгейінде де, оқу пәні деңгейінде де қалыптасады. Дескрипторлар студенттердің қабілеттерін 

сипаттайтын оқу нәтижелерін көрсетеді: 

1) оқу саласындағы озық білімге сүйене отырып, білім саласындағы білім мен түсінікті көрсетуге; 

2) білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдануға, дәлелдер келтіруге және зерттелетін саланың мәселелерін шешуге; 

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пікірлер қалыптастыру үшін ақпаратты жинауға және түсіндіруге; 

4) теориялық және практикалық білімді зерттелетін бағыттағы оқу, практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін қолдануға; 

5) оқылатын аймақта қосымша білім беруді өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқу дағдылары; 

6) ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білуге және оларды зерттеу саласында қолдануға; 

7) зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі байланыстар туралы білімді және түсінікті 

қолдануға; 

8) академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің мағынасын түсіну. 

 

Академиялық адалдықтың негізгі принциптері: 

1) академиялық адалдық пен оқу жұмысындағы өзара сыйластықты қалыптастыратын негізгі институционалдық құндылық ретінде 

қамтамасыз ету; 

2) жоғары этикалық құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған академиялық адалдықтың әділ және объективті ережелерін бекіту; 

3) басқа білім беру ұйымдарының тексерілген транскрипттері негізінде студенттік кредиттерді берудің нақты механизмі мен тәртібін 

анықтай отырып, студенттерді оқытудың дәйекті және үздіксіз траекториясын қамтамасыз ету; 

4) оқытушының академиялық мәдениетті қалыптастыруға ықпал ете отырып, тәлімгер ретінде өз оқушыларына деген құрметін көрсету; 

5) оқу процесіне қатысушыларды академиялық адалдықты көтеру және қорғау үшін көтермелеу және көтермелеу; 

6) оқытушының нақты тәртіп саясатын, студенттен күтілетін талаптарды анықтауы; 

7) оқытушының студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың нақты параметрлері саясатын анықтауы; 

8) академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шаралар қабылдау; 
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9) студенттерге білімдік, әлеуметтік және психологиялық қолдау көрсететін және академиялық адалдықтың көрінуіне жол бермейтін 

академиялық орта құру. 

 

Білім беру мазмұнын жоспарлау, оқу процесін ұйымдастыру және жүргізу тәсілі академияны кредиттік оқыту технологиясы негізінде 

жүзеге асырады. 

Білім беру бағдарламасы (ОЖ) бүкіл оқу кезеңіне арналған оқу модульдерінің жиынтығы мен бірізділігі ретінде жасалған және «Қаржы» 

ББ-де «Бизнес және менеджмент бакалавры» дәрежесін беру үшін қажетті құзыреттерді игеруге бағытталған. Модульдерді пайдалану білім беру 

бағдарламаларын жетілдіру мен оқыту әдістерінің қол жетімділігіне қол жеткізудің негізгі бағыты болып табылады. 

«Қаржы» білім беру бағдарламасының мазмұны үш циклді пәндерден тұрады - жалпы білім беретін пәндер (бұдан әрі - ЖББП), базалық 

пәндер (бұдан әрі - БП) және негізгі пәндер (бұдан әрі - НП). 

ЖББП циклі міндетті компоненттің (бұдан әрі - БК), университет компоненті (бұдан әрі - ВК) және (немесе) тандау компоненттің (бұдан әрі 

- ТК) пәндерін қамтиды. НП және ПД циклдары ВК және ТК пәндерін қамтиды. ВK мен ТК академия анықтайды және еңбек нарығының 

қажеттіліктерін, жұмыс берушілердің үміттерін және студенттің жеке мүдделерін ескереді. 

ЖББП циклінің ауқымы 56 академиялық кредитті құрайды. Оның ішінде 51 академиялық кредит міндетті компонент пәндеріне бөлінеді: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, философия, қазақ (орыс) тілі, шет тілі, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), дене 

шынықтыру, әлеуметтік-саяси білім модулі (саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану, психология). 

Сонымен бірге, студенттер «Қазақстанның жаңа тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды сол академиялық кезеңде аяқтағаннан 

кейін тапсырады. 

ЖББП циклінің міндетті компоненті пәндері: 

1) болашақ маманның салауатты өмір салтына назар аудара отырып, мемлекеттік, орыс және шетел тілдерінде коммуникациялық 

бағдарламалар құра отырып, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды білу негізінде бәсекеге қабілетті, идеологиялық, азаматтық және 

адамгершілік позицияларын қалыптастыруға бағытталған; өзін-өзі жетілдіру және кәсіби жетістік; 

2) болашақ маманның дүниетанымын, азаматтық және адамгершілік ұстанымдарын қалыптастыру негізінде оның әлеуметтік-мәдени 

дамуын қамтамасыз ететін жалпы құзыреттер жүйесін қалыптастырады; 

3) мемлекеттік, орыс және шетел тілдерінде тұлғааралық әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жасау қабілетін дамыту; 

4) заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру және олардың өмірі мен жұмысының барлық салаларында қолдану 

арқылы ақпараттық сауаттылықты дамытуға ықпал ету; 

5) өмір бойы өзін-өзі дамыту және білім беру дағдыларын қалыптастырады; 

6) қазіргі әлемде ұтқырлыққа, сыни тұрғыдан ойлауға және өзін-өзі жетілдіруге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. 

НП циклі оқу пәндерін оқуды және кәсіби практикадан өтуді қамтиды және кем дегенде 112 академиялық кредитті құрайды. 

ПП циклі академиялық пәндер мен кәсіби практика түрлерін, оның ішінде өндірістік және диплом алдындағы дипломдарды қамтиды, 

олардың көлемі кемінде 60 академиялық кредитті құрайды. 

Кәсіби практика. Кәсіби практика (оқу, өндірістік, диплом алдындағы) «Қаржы» білім беру бағдарламасының ажырамас бөлігі болып 

табылады және студенттердің жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша алған теориялық білімдерін бекіту мен тереңдетуді көздейді; қаржы 

саласындағы мамандардың кәсіби дайындық деңгейіне қойылатын талаптарға, сондай-ақ түлектің біліктілік сипаттамаларына сәйкес қажетті 

практикалық дағдылар мен дағдыларды алу. 
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Қорытынды емтихан. Қорытынды аттестаттаудың мақсаты - білім беру бағдарламасын зерттеу аяқталғаннан кейін қол жеткізілген оқыту 

нәтижелері мен негізгі құзыреттіліктерді бағалау. 

Қорытынды аттестаттау жоғары білімнің білім беру бағдарламасының жалпы көлеміндегі кем дегенде 12 академиялық кредитті құрайды 

және дипломдық жұмыс немесе дипломдық жоба жазу және қорғау түрінде жүзеге асырылады. 

Сонымен бірге дипломдық жұмыс немесе дипломдық жобаның орнына келесі санаттағы адамдар үшін екі кешенді емтихан тапсырылады: 

1) денсаулығына байланысты ауруханада ұзақ уақыт емделу; 

2) ерекше білім беру қажеттіліктері бар, оның ішінде мүгедек балаларды, бала кезінен мүгедектерді, І топтағы мүгедектерді; 

3) жүкті әйелдер немесе 2 жасқа дейінгі балаларды тәрбиелеу; 

4) оқуды аяқтайтын сырттай студенттер. 

Кешенді емтиханды тапсыру үшін студент академия президенті-ректорының атына өтініш жазып, тиісті құжатты ұсынады. 

Кешенді емтихан бағдарламасы жоғары білімнің білім беру бағдарламасына сәйкес еңбек нарығының талаптарына сай интеграцияланған 

білім мен негізгі құзыреттерді көрсетеді. 

Қорытынды аттестаттаудың мақсаты - жоғары білім берудің білім беру бағдарламасын зерттеу аяқталғаннан кейін қол жеткізілген оқыту 

нәтижелері мен игерілген құзыреттіліктерді бағалау. 

Бакалавриат бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаудың негізгі критерийі студенттің барлық оқу кезеңінде, оның ішінде студенттердің 

білім беру қызметінің барлық түрлерін қоса алғанда, кемінде 240 академиялық кредитті игеруі болып табылады. 

Жоғары білімнің білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған және қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен адамдарға бизнес және 

менеджмент бакалавры дәрежесі беріледі және қосымша (транскрипт) қоса жоғары білім туралы диплом беріледі, сонымен қатар ДП дипломға 

жалпы еуропалық қосымша беріледі (Diploma Supplement). 

Оқытудың нәтижелерін көрсететін «Қаржы» білім беру бағдарламасы негізінде оқу жоспарлары (жұмыс оқу жоспарлары, студенттердің 

жеке оқу жоспары) және пәндер бойынша жұмыс бағдарламасы (силлабустар) жасалады. 

Бизнес және менеджмент бакалавры «Қаржы» (6-біліктілік деңгейі ҰБШ) бойынша білім беру нәтижелері білім беру бағдарламасының 

паспортында көрсетілген. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық біліктілік шеңберіне, салалық біліктілік шеңберіне және кәсіби стандарттарға сәйкес жасалған. Білім беру 

бағдарламасын құру кезінде оқытушылар құрамы, студенттер мен жұмыс берушілердің тілектері мен ұсыныстары ескерілді: 
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«6В04104 - Қаржы» БББ түлегінің біліктілік моделі 

 

 
Кәсіби стандарттың 

атауы 

Кәсіби қызмет Еңбек функциялары Біліктілікке қойылатын талаптар Қызмет 

атаулары 

Дағды деңгейі 

«Қаржы-

экономикалық 

қызмет» кәсіби 

стандарты 26.08.2015 

ЭҚАБЖ МО (7.13.2  
нұсқасы) 

Қаржы-экономикалық 

саладағы кәсіби қызмет 

Биржаның нормативтік 

актілерінің 

талаптарымен, 

биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау 

ережелерімен 

таныстыру 

- Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Биржаның нормативтік актілерінің 

талаптарын оқу және түсіну.  

2. Биржалық тауарлармен мәмілелер 

жасау ережелерін түсіну.  

3. Заманауи компьютерлік 

бағдарламаларды пайдалану. 

- Білім: 

- 1. Биржалардың түрлері және 

биржалық тауарлардың 

ерекшеліктері. 

-  2. Биржаның функциялары. 

-  3. Биржалық нарыққа 

қатысушылардың функциялары мен 

міндеттері.  

- 4. Биржалық мәмілелердің 

мазмұны.  

- 5. Мәмілелер түрлері және оларды 

қолдану мүмкіндіктері. 

-  6. Биржалық ойынның мазмұны. 7. 

Фьючерстік мәмілелердің мазмұны.  

- 8. Опциялар мен хеджирлеудің 

мазмұны.  

- 9. Биржалық саудадағы маржа және 

спрэд ұғымдары.  

- 10. Мәмілелер түрлері және 

биржалық тауар бойынша биржалық 

нарықтың даму тарихы.  

- 11. Ірі әлемдік биржалардың жұмыс 

істеуі.  

Маклер Бакалавриат 

 

ҰБШ –ның 3  
деңгейі 
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- 12. Қазіргі компьютерлік 

бағдарламалар.  

- 13. "Бағалы қағаздар нарығы 

туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі, 

"Тауар биржалары туралы" 2009 

жылғы 4 мамырдағы Қазақстан 

Республикасының заңдары, биржалық 

мәмілелерді реттейтін бөлігінде 

Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексі, биржалық істі 

реттейтін өзге де заңнама. 

  Биржалық 

тауарлардың ішкі және 

сыртқы нарығының 

конъюнктурасын 

талдау 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Өндіріс динамикасын және жаңа 

тауарлардың пайда болуын, өндірістік 

қуаттардың жүктелуін талдау.  

2. Салаға инвестициялар серпінін, 

өндіріс шығындарын, жұмыспен 

қамтылғандар мен жұмыссыздар 

санын, ереуілдердің өнім көлеміне 

әсерін және жалақы қорын ұлғайтуды 

талдау.  

3. Динамиканы талдау сұраныс пен 

ұсыныс құрылымы, көтерме және 

бөлшек сауда, нарық сыйымдылығы. 

4. Халықаралық сауданың жай — 

күйін, оның динамикасын, негізгі 

экспорттаушы елдер мен 

импорттаушыларды талдау. 

Білім: 

1. Баға конъюнктурасына әсер ететін 

факторлар.  

2. Инфляцияның биржалық 

тауарлардың бағасына әсері.  

3. Бағалардың шикізат пен энергия 

көздеріне әсері, валюта бағамының 

өзгеруі, монополиялардың баға 

деңгейіне әсері, бағаны мемлекеттік 

реттеу. 

  

  Биржалық тауардың 

сапасын сараптауға, 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Тауар сапасына сараптама 

  



7 

 

тексеруге қатысу. жүргізуге қатысу. 

 2. Биржалық тауардың сапасын 

тексеру. 

Білімі: 

 1. Биржалық тауарлардың сапасын 

анықтау әдістері.  

2. Биржалық тауардың сапасына 

сараптама жүргізу тәртібі. 

 3. Биржалық тауардың сапасын 

растайтын құжаттар. 

 

  Сауда-саттықты 

өткізуге қатысу 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Сауда-саттықтың ашылуына, 

жабылуына, сауда-саттықтың уақытын 

белгілеуге қатысу.  

2. Биржалық ақпаратты өңдеу.  

3. Сауда-саттық барысын бақылауға 

қатысу.  

4. Мәмілелерді тіркеуге қатысу. 

 5. Сауда-саттық нәтижелерін 

ресімдеуге қатысу. Білім: 

1. Сауда-саттықты өткізу рәсімі.  

2. Биржалық залда сауда-саттық 

өткізуді ұйымдастыру.  

3. Биржаның жеке бөлімшелерінің 

функциялары мен міндеттері.  

4. Сатып алу және сату бойынша 

нарықтық ұсыныстар.  

5. Тапсырмаларды орындау рәсімі. 

 6. Мәмілелерді жасау және орындау 

рәсімдері 

  

 Тиісті мамандық 

бойынша техникалық 

және кәсіптік білім 

Биржаның нормативтік 

актілерінің 

талаптарымен, 

биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау 

ережелерімен танысу 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Биржаның нормативтік актілерінің 

талаптарын, биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау ережелерін оқу және 

түсіну.  

2. Қазіргі заманғы компьютерлік 

бағдарламаларды пайдалану, 

мәліметтер базасын қалыптастыру. 

Білім: 

Маклер ҰБШ –ның 4  
деңгейі 
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1. Биржалардың түрлері және 

биржалық тауарлардың 

ерекшеліктері.  

2. Биржаның функциялары. 

 3. Биржалық нарыққа 

қатысушылардың функциялары мен 

міндеттері.  

4. Биржалық мәмілелердің мазмұны. 

5. Мәмілелер түрлері және оларды 

қолдану мүмкіндіктері.  

6. Биржалық ойынның мазмұны.  

7. Фьючерстік мәмілелердің мазмұны.  

8. Опциялар мен хеджирлеудің 

мазмұны.  

9. Биржалық саудадағы маржа және 

спрэд ұғымдары.  

10. Мәмілелер түрлері және биржалық 

тауар бойынша биржалық нарықтың 

даму тарихы  

11. Ірі әлемдік биржалардың жұмыс 

істеуі.  

12. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 

2003 жылғы 2 шілдедегі, "Тауар 

биржалары туралы" 2009 жылғы 4 

мамырдағы Қазақстан 

Республикасының заңдары, биржалық 

мәмілелерді реттейтін бөлігінде 

Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексі, биржалық істі 

реттейтін өзге де заңнама. 

  Биржалық 

тауарлардың ішкі және 

сыртқы нарығының 

конъюнктурасын 

талдау 

Іскерліктер мен дағдылар: 

 1. Өндіріс динамикасын және жаңа 

тауарлардың пайда болуын, өндірістік 

қуаттардың жүктелуін талдау.  

2. Салаға инвестициялар серпінін, 

өндіріс шығындарын, жұмыспен 

қамтылғандар мен жұмыссыздар 

санын, ереуілдердің өнім көлеміне 

әсерін және жалақы қорын ұлғайтуды 

талдау.  
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3. Динамиканы талдау сұраныс пен 

ұсыныс құрылымы, көтерме және 

бөлшек сауда, нарық сыйымдылығы. 

4. Халықаралық сауданың жай — 

күйін, оның динамикасын, негізгі 

экспорттаушы елдер мен 

импорттаушыларды талдау. 

Білім: 

1. Баға конъюнктурасына әсер ететін 

факторлар. 

 2. Инфляцияның биржалық 

тауарлардың бағасына әсері. 

 3. Бағалардың шикізат пен энергия 

көздеріне әсері, валюта бағамының 

өзгеруі, монополиялардың баға 

деңгейіне әсері, бағаны мемлекеттік 

реттеу. 

  Биржалық тауардың 

сапасын сараптауға 

және тексеруге қатысу. 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Тауар сапасына сараптама 

жүргізуге қатысу.  

2. Биржалық тауардың сапасын 

тексеру.  

Білімі:  

1. Биржалық тауарлардың сапасын 

анықтау әдістері.  

2. Биржалық тауардың сапасына 

сараптама жүргізу тәртібі.  

3. Биржалық тауардың сапасын 

растайтын құжаттар. 

Аукционшы ҰБШ –ның 3  
деңгейі 

 

  Сауда-саттық өткізу Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Биржалық ақпаратты оқу және 

өңдеу.  

2. Заманауи компьютерлік 

бағдарламаларды пайдалану. 

 3. Сауда-саттықты ашу, жабу, сауда-

саттық уақытын белгілеу. 

 4. Сауда-саттық барысын бақылау. 5. 

Биржада мәмілелерді тіркеу. 

 6. Сауда-саттық нәтижелерін 

ресімдеу.  
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Білім: 

1. Сауда-саттықты өткізу рәсімі. 

 2. Сатып алу және сату бойынша 

нарықтық ұсыныстар. 

3. Тапсырмаларды орындау рәсімі. 4. 

Мәмілелерді жасау және орындау 

рәсімдері.  

5. Биржада мәмілелерді тіркеу 

ережелері.  

6. Қазіргі компьютерлік 

бағдарламалар. 

  Тауарларға баға 

белгілеу 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Биржалық ақпаратты оқу және 

өңдеу.  

2. Тауарлардың бағасы туралы 

ақпаратты өңдеу. 

 3. Тауарлардың бағасы туралы 

ақпарат беру бойынша Клиенттермен 

өзара әрекеттесу. 

Білім: 

1. Биржалық сауда ережелері. 

 2. Биржалық ақпаратты, оның ішінде 

баға туралы ақпаратты өңдеу 

тәсілдері.  

3. Тауарлардың бағасы туралы 

ақпарат беру бойынша Клиенттермен 

өзара іс-қимыл жасау ережелері 

  

  Есептерді рәсімдеу Іскерліктер мен дағдылар: 

 1. Есептер жасау.  

2. Есептерді рәсімдеу.  

3. Есептерді келісу.  

Білім: 

1. Биржалардың қызметін реттейтін 

Қазақстан Республикасының 

заңнамасы.  

2. Есеп берудің ресімделуіне, 

мазмұнына және мерзімділігіне 

қойылатын талаптар.  

3. Есептерді келісу ережесі. 

  

 Жалпы орта білім немесе Биржаның нормативтік Іскерліктер мен дағдылар: Аукционист ҰБШ –ның 4  
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негізгі орта білім 

базасында техникалық 

және кәсіптік білім 

немесе практикалық 

тәжірибесіз жалпы орта 

білім болған жағдайда 

практикалық тәжірибе 

және/немесе кәсіби 

дайындық (білім беру 

ұйымының базасында бір 

жылға дейінгі кәсіптік 

даярлау бағдарламалары 

бойынша курстар немесе 

кәсіпорында оқыту). 

актілерінің 

талаптарымен, 

биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау 

ережелерімен танысу 

1.Биржаның нормативтік актілерінің 

талаптарын, биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау ережелерін оқу және 

түсіну.  

2. Қазіргі заманғы компьютерлік 

бағдарламаларды пайдалану, 

мәліметтер базасын қалыптастыру. 

Білім: 

1. Биржалардың түрлері және 

биржалық тауарлардың 

ерекшеліктері.  

2. Биржаның функциялары. 

 3. Биржалық нарыққа 

қатысушылардың функциялары мен 

міндеттері. 

 4. Биржалық мәмілелердің мазмұны.  

5. Мәмілелер түрлері және оларды 

қолдану мүмкіндіктері. 

 6. Биржалық ойынның мазмұны. 

 7. Фьючерстік мәмілелердің 

мазмұны.  

8. Опциялар мен хеджирлеудің 

мазмұны.  

9. Биржалық саудадағы маржа және 

спрэд ұғымдары.  

10. Мәмілелер түрлері және биржалық 

тауар бойынша биржалық нарықтың 

даму тарихы.  

11. Ірі әлемдік биржалардың жұмыс 

істеуі.  

12. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 

2003 жылғы 2 шілдедегі, "Тауар 

биржалары туралы" 2009 жылғы 4 

мамырдағы Қазақстан 

Республикасының заңдары, биржалық 

мәмілелерді реттейтін бөлігінде 

Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексі, биржалық істі 

реттейтін өзге де заңнама.  

13.Қазіргі компьютерлік 

деңгейі 
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бағдарламалар. 

  Аукцион өткізуді 

дайындауға қатысу 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Аукциондық құжаттаманы 

жоспарлау және әзірлеу.  

2. Оның құзыретіне кіретін мәселелер 

бойынша жеке және заңды тұлғаларға 

кеңес беру.  

Білім: 

1. Хабарламаны, аукциондық 

құжаттаманы, өзгерістерді, 

түсіндірулерді, аукцион 

қорытындыларын жариялау тәртібі. 2. 

Аукциондық құжаттаманың 

құрылымы. 

 3. Аукциондық өтінімді және 

келісімшартты орындау кепілдігін 

қамтамасыз ету. 

  

  Аукционға қатысу Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Аукционға қатысу.  

2. Мәмілелерді тіркеуге қатысу.  

3. Аукцион өткізудің белгіленген 

Регламентінің сақталуын қамтамасыз 

ету. 

Білім: 

1. Биржалық залда сауда-саттық 

өткізуді ұйымдастыру; 

 2. Мәмілелер жасасу тетігі 

  

 Тиісті мамандық 

бойынша техникалық 

және кәсіптік білім 

Биржаның нормативтік 

актілерінің 

талаптарымен, 

биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау 

ережелерімен танысу 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1.Биржаның нормативтік актілерінің 

талаптарын, биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау ережелерін оқу және 

түсіну.  

2. Қазіргі заманғы компьютерлік 

бағдарламаларды пайдалану, 

мәліметтер базасын қалыптастыру. 

Білім: 

1. Биржалардың түрлері және 

биржалық тауарлардың 

ерекшеліктері.  

2. Биржаның функциялары. 

Аукционшы ҰБШ –ның 4  
деңгейі 
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 3. Биржалық нарыққа 

қатысушылардың функциялары мен 

міндеттері.  

4. Биржалық мәмілелердің мазмұны. 

5. Мәмілелер түрлері және оларды 

қолдану мүмкіндіктері.  

6. Биржалық ойынның мазмұны.  

7. Фьючерстік мәмілелердің мазмұны. 

 8. Опциялар мен хеджирлеудің 

мазмұны. 

9. Биржалық саудадағы маржа және 

спрэд ұғымдары.  

10. Мәмілелер түрлері және биржалық 

тауар бойынша биржалық нарықтың 

даму тарихы.  

11. Ірі әлемдік биржалардың жұмыс 

істеуі. 

 12. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 

2003 жылғы 2 шілдедегі, "Тауар 

биржалары туралы" 2009 жылғы 4 

мамырдағы Қазақстан 

Республикасының заңдары, биржалық 

мәмілелерді реттейтін бөлігінде 

Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексі, биржалық істі 

реттейтін өзге де заңнама. 

  Аукционға дайындық Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Аукциондық құжаттаманы 

жоспарлау және әзірлеу. 

 2. Оның құзыретіне кіретін мәселелер 

бойынша жеке және заңды тұлғаларға 

кеңес беру. 

 

 Білім: 

1. Хабарламаны, аукциондық 

құжаттаманы, өзгерістерді, 

түсіндірулерді, аукцион 

қорытындыларын жариялау тәртібі. 2. 

Аукциондық құжаттаманың 

құрылымы. 
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 3. Аукциондық өтінімді және 

келісімшартты орындау кепілдігін 

қамтамасыз ету 

  Нарық 

конъюнктурасын 

зерттеу. 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Биржалық тауарға сұраныс пен 

ұсынысты талдау.  

2. Нарықтық процестердің даму 

тенденциялары мен тұрақтылығын 

анықтау, талдау және болжау.  

3. Нарықты монополияландыруды 

және бәсекелестік деңгейін талдау. 4. 

Іскерлік белсенділікті талдау. 

Білім: 

1. Биржалық тауарлар бағасының 

конъюнктурасына әсер ететін 

факторлар. 

 2. Баға конъюнктурасын талдау 

әдістері. 

  

  Аукционды өткізу Іскерліктер мен дағдылар: 

 1. Саудаға қатысушылар арасындағы 

жарысты қолдау арқылы бағаны 

көтеру процесін басқару.  

2. Мәмілелерді тіркеу.  

3. Аукцион өткізудің белгіленген 

Регламентінің сақталуын қамтамасыз 

ету. 

Білім: 

1. Биржалық залда сауда-саттық 

өткізуді ұйымдастыру.  

2. Мәмілелер жасасу тетігі. 

  

 Тиісті мамандық 

бойынша техникалық 

және кәсіптік білім 

Қаржы саласындағы 

нормативтік актілердің 

талаптарымен танысу 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1.Қаржы саласындағы нормативтік 

актілердің талаптарын оқу және 

түсіну. 

 2.Заманауи компьютерлік 

бағдарламаларды қолдана отырып 

аналитикалық ақпаратты жүйелеу, 

мәліметтер базасын қалыптастыру. 

3.Нарық көрсеткіштерінің 

динамикасын талдауға қатысу.  

Қаржылық 

талдаушы 

ҰБШ –ның 4 
деңгейі 
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Білім: 

1. Қаржы қызметін реттейтін 

Қазақстан Республикасының 

нормативтік құқықтық актілері. 

 2. Қаржылық талдау түсінігі. 

 3. Қаржылық талдау теориясы мен 

әдістемесі.  

4. Көлденең талдау.  

5. Тік талдау. 

 6. Бухгалтерлік баланс.  

7. Салыстырмалы (кеңістіктік) талдау. 

 8. Факторлық талдау. 

 9. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 

2003 жылғы 2 шілдедегі, "Тауар 

биржалары туралы" 2009 жылғы 4 

мамырдағы Қазақстан 

Республикасының заңдары, биржалық 

мәмілелерді реттейтін бөлігінде 

Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексі, биржалық істі 

реттейтін өзге де заңнама.  

10. Қазіргі компьютерлік 

бағдарламалар. 

  Компанияның негізгі 

қаржылық және 

экономикалық 

көрсеткіштерін есептеу 

Іскерліктер мен дағдылар: 

 1. Бухгалтерлік есептілікті талдау. 2. 

Мүліктің сипаттамасы кәсіпорынның 

айналымнан тыс және айналымдағы 

активтер.  

3. Қаржылық тұрақтылықты бағалау.  

4. Меншікті және қарыз 

қаржыландыру көздерінің 

сипаттамасы. 

 5. Компанияның кірістілігі мен 

кірісін талдау.  

Білім: 

1. Макро - және микроэкономика 

негіздері. 

 2. Бағалы қағаздар мен акциялар 

нарығының негізгі ерекшеліктері. 

 3. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
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есептіліктің ерекшеліктері. 11 

26.08.2015 ЭБАБЖ МО (7.13.2 нұсқа)  

4. Қаржылық есептіліктің 

бағдарламалық өнімдері. 

 5. Қаржылық коэффициенттер әдісі. 

6. Тауар айналымының индекстері, 

тауар айналымының нақты көлемі 

және баға индекстері. 

  Ұйымның қаржылық 

тәуекелдерінің 

деңгейін бағалау 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Ұйымның қаржы-шаруашылық 

қызметіне әсер ететін тәуекелдердің 

негізгі түрлерін анықтау. 

 2. Жеке тәуекелдердің мәндерін және 

тұтастай объектінің тәуекелін есептеу.  

3. Ықтимал залалды анықтау. 

 4. Тәуекелдің пайда болуынан құндық 

бағалау. 

 5. Тәуекелге қарсы іс-шаралар 

жүйесін әзірлеу және олардың құндық 

баламасын есептеу. 

Білім: 

1. Қаржылық тәуекел ұғымы.  

2. Қаржылық тәуекелдердің түрлері 3. 

Тәуекелді сандық талдау әдістері. 

  

  Биржалық 

операциялар бойынша 

ұсынымдар беру 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Ағымдағы экономикалық жағдайды 

талдау.  

2. Белгілі бір тауарға қатысты 

экономикалық, заңдық, салалық және 

басқа да ақпаратты жинау. 

 3. Эмитент-компанияның қызметі 

туралы қаржылық ақпаратты жүйелі 

талдау.  

4. Математикалық және статистикалық 

диаграммалар мен графиктерді 

дайындау және иллюстрациялау.  

Білім: 

1. Қаржылық және экономикалық 

талдау әдістері. 

 2. Өнімді өткізу нарықтарының жай-
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күйі мен даму перспективаларын 

бағалау әдістері. 3. Қаржылық 

есептілік және оны талдау, 

Корпоративтік қаржы.  

4. Ұйымның меншікті капиталын 

талдау және бағалау тәсілдері. 

 Тиісті мамандық 

бойынша жоғары білім 

Қаржы саласындағы 

нормативтік актілердің 

талаптарымен танысу 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Қаржы саласындағы нормативтік 

актілердің талаптарын оқу және 

түсіну.  

2.  Заманауи компьютерлік 

бағдарламаларды қолдана отырып 

аналитикалық ақпаратты жүйелеу, 

мәліметтер базасын қалыптастыру.  

3.  Нарық көрсеткіштерінің 

динамикасын талдауға қатысу.  

Білім: 

1. Қаржы қызметін реттейтін 

Қазақстан Республикасының 

нормативтік құқықтық актілері.  

2. Қаржылық талдау түсінігі. 

 3. Қаржылық талдау теориясы мен 

әдістемесі.  

4. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 

2003 жылғы 2 шілдедегі, "Тауар 

биржалары туралы" 2009 жылғы  

5. мамырдағы Қазақстан 

Республикасының заңдары, биржалық 

мәмілелерді реттейтін бөлігінде 

Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексі, биржалық істі 

реттейтін өзге де заңнама.  

6. Қазіргі компьютерлік 

бағдарламаның. 

Қаржылық 

талдаушы 

ҰБШ –ның 5  
деңгейі 

 

  Ұйымның негізгі 

қаржылық және 

экономикалық 

көрсеткіштерін талдау 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Кәсіпорын мүлкінің сипаттамасы: 

айналымнан тыс және айналымдағы 

активтер. 

 2. Қаржы көздерінің сипаттамасы: 

меншікті және қарыз. 
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 3. Бухгалтерлік есептілікті талдау. 

 4. Қаржылық тұрақтылықты бағалау.  

5. Заманауи компьютерлік 

бағдарламаларды қолдана отырып 

ақпаратты жүйелеу, мәліметтер 

базасын қалыптастыру. 

Білім: 

1. Макро - және микроэкономика 

негіздері.  

2. Бағалы қағаздар мен акциялар 

нарығының ерекшеліктері.  

3. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық 

есептіліктің ерекшеліктері. 

 4. Қаржылық есептіліктің 

бағдарламалық өнімдері. 

  Ұйымның қаржылық 

тәуекелдерінің 

деңгейін бағалау 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Ұйымның қаржы-шаруашылық 

қызметіне әсер ететін тәуекелдердің 

негізгі түрлерін анықтау. 

 2. Жеке тәуекелдер мен тұтастай 

объектінің тәуекел шамаларының 

сандық мәндерін есептеу.  

3. Ықтимал залалды анықтау. 

 4. Тәуекелдің пайда болуынан құндық 

бағалау. 

 5. Тәуекелге қарсы іс-шаралар 

жүйесін әзірлеу және олардың құндық 

баламасын есептеу. 

Білім: 

1. Қаржылық тәуекел ұғымы. 

 2. Қаржылық тәуекелдердің түрлері. 

3. Тәуекелді сандық талдаудың ең көп 

таралған әдістері. 

  

  Биржалық 

операциялар бойынша 

ұсынымдар беру 

Іскерліктер мен дағдылар: 

 1. Ағымдағы экономикалық жағдайды 

талдау. 

 2. Белгілі бір тауарлар бойынша 

экономикалық, заңдық, салалық және 

басқа да ақпаратты жинау.  

3. Эмитент - компанияның қызметі 
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туралы қаржылық ақпаратты жүйелі 

талдау. 

 4. Математикалық және 

статистикалық диаграммалар мен 

графиктерді дайындау және 

иллюстрациялау.  

Білім: 

1. Қаржылық және экономикалық 

талдау әдістері.  

2. Өнімді өткізу нарықтарының жай-

күйі мен даму перспективаларын 

бағалау әдістері. 

3. Қаржылық есептілік және оны 

талдау, Корпоративтік қаржы.  

4. Ұйымның меншікті капиталын 

талдау және бағалау тәсілдері. 

  Инвестициялық 

жобалардың 

тиімділігін қаржылық 

талдау 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Құндық бағалау және 

инвестициялық пр талдау іскерліктер 

мен дағдылар:  

 Білім: 

1. Инвестициялық жобаларды бағалау 

және талдау. 

 2. Жобалардың сезімталдығын талдау.  

3. Инвестициялық тәуекелдерді 

талдау. 

Білім: 

1. Инвестициялаудың негізгі 

ережелері. 

 2. Инвестициялық жобаларды бағалау 

принциптері. 

 3. Инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалаудың негізгі әдістері.  

4. Модельдеу әдісі және әртүрлі 

факторлар. 

 5. Инвестициялық тәуекелдер түсінігі 

және түрлері. 

Объектілерді 

 6. Жобалардың сезімталдығын талдау.  

7. Инвестициялық тәуекелдерді 
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талдау. 

Білім: 

1. Инвестициялаудың негізгі 

ережелері. 

 2. Инвестициялық жобаларды 

бағалау принциптері. 

 3. Инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалаудың негізгі 

әдістері.  

4. Модельдеу әдісі және әртүрлі 

факторлар. 

 5. Инвестициялық тәуекелдер түсінігі 

және түрлері. 

  Қазіргі заманғы 

үрдістерді және елдегі 

және әлемдегі аса 

маңызды 

экономикалық және 

саяси оқиғаларды 

талдау 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Отандық және шетелдік бұқаралық 

ақпарат құралдарындағы 

жарияланымдар мен хабарларға 

Мониторинг жүргізу және бағалау.  

2. Саяси, экологиялық, әлеуметтік 

және өзге де оқиғалардың экономикаға 

және биржалық тауарлар бағасына 

әсерін қадағалау.  

3. Баға, егін, табиғи және техногендік 

сипаттағы табиғи апаттар, ереуілдер, 

жаппай жұмыстан босату, 

инвестициялық тұрғыдан 

инновациялық технологияларды енгізу 

туралы ақпаратты түсіндіру. 

 Білім: 

1. Макро - және микроэкономика, 

саясаттану, жаратылыстану 

ғылымдары.  

2. Әлемдік экономиканың 

субъектілері және әлемдік 

экономиканың даму тенденциялары. 

3. Әлемдік шаруашылықтың негізгі 

шаруашылық орталықтары. 

  

 Тиісті мамандық 

бойынша техникалық 

және кәсіптік білім 

Биржаның нормативтік 

актілерінің 

талаптарымен, 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Биржаның нормативтік актілерінің 

талаптарын оқу және түсіну 

Дилер ҰБШ –ның 4  
деңгейі 
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биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау 

ережелерімен танысу 

2. Биржалық тауарлармен мәмілелер 

жасау қағидаларын сақтау. 

 3. Қазіргі заманғы компьютерлік 

бағдарламаларды пайдалану, 

мәліметтер базасын қалыптастыру. 

Білім: 

1. Биржалардың түрлері және 

биржалық тауарлардың 

ерекшеліктері. 

 2. Биржаның функциялары. 

 3. Биржалық нарыққа 

қатысушылардың функциялары мен 

міндеттері.  

4. Биржалық мәмілелердің мазмұны. 

5. Мәмілелер түрлері және оларды 

қолдану мүмкіндіктері.  

6. Биржалық ойынның мазмұны.  

7. Фьючерстік мәмілелердің мазмұны. 

 8. Опциялар мен хеджирлеудің 

мазмұны.  

9. Биржалық саудадағы маржа және 

спрэд ұғымдары.  

10. Мәмілелер түрлері және биржалық 

тауар бойынша биржалық нарықтың 

даму тарихы.  

11. Ірі әлемдік биржалардың жұмыс 

істеуі. 

 12. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 

2003 жылғы 2 шілдедегі, "Тауар 

биржалары туралы" 2009 жылғы 4 

мамырдағы Қазақстан 

Республикасының заңдары, биржалық 

мәмілелерді реттейтін бөлігінде 

Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексі, биржалық істі 

реттейтін өзге де заңнама.  

13. Қазіргі компьютерлік 

бағдарламалар. 

  Биржада өз мүддесі 

үшін және өз есебінен 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Сатып алуға және сатуға нарықтық 

  



22 

 

мәмілелер жасау ұсыныстарды тұжырымдау. 

 2. Сұраныс пен ұсыныстың сандық 

сипаттамаларын анықтау.  

3. Өтінімдерді жинақтай отырып, 

жүйеде Қос аукциондық 

нарықтардағы мәмілелер бағасының 

деңгейін айқындау. 

 4. Биржалық ақпаратты өңдеу және 

жүйелеу.  

Білім: 

1. Биржа бөлімшелерінің 

функциялары мен міндеттері. 

 2. Биржалық залда сауда-саттық 

өткізуді ұйымдастыру 

3. Сатып алуға және сатуға арналған 

нарықтық ұсыныстар.  

4. Тапсырмаларды орындау рәсімі. 5. 

Мәмілелер жасасу рәсімі. 

  Биржалық 

тауарлардың ішкі және 

сыртқы нарығының 

конъюнктурасын 

талдау. 

Іскерліктер мен дағдылар: 

 1. Өндіріс динамикасын және жаңа 

тауарлардың пайда болуын талдау. 2. 

Инвестициялар серпінін, өндіріс 

шығындарын, жұмыспен 

қамтылғандар мен жұмыссыздар 

санын талдау.  

3. Динамиканы талдау сұраныс пен 

ұсыныс құрылымы, көтерме және 

бөлшек сауда, нарық сыйымдылығы. 

Білім: 

1. Баға конъюнктурасына әсер ететін 

факторлар.  

2. Инфляцияның биржалық 

тауарлардың бағасына әсері.  

3. Бағаның шикізат пен энергияға 

әсері, валюта бағамының өзгеруі. 

  

  Фьючерстермен 

операциялар жасау 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1.Фьючерстік келісімшарттар 

бойынша пайданы есептеу.  

2. Күнделікті ақшалай есеп айырысу 

әдісімен пайда/шығынды есептеу 
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алгоритмін қолдану.  

Білім: 

1. Фьючерстік келісімшарттарды 

аяқтау тәсілдері. 

 2. Бастапқы және вариациялық 

маржаның деңгейлерін ескере 

отырып, позицияларды анықтау әдісі.  

3. Офсеттік мәмілелерді жүзеге асыру 

техникасы.  

4. Фьючерстік нарықтағы тәуекелді 

азайту шаралары. 

  Опциондармен 

операциялар жасау 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Опциондар нарығындағы түсім мен 

пайданы есептеу.  

2. Пайданы талдаудың графикалық 

және аналитикалық әдістерін қолдану. 

 3. Қосымша стратегияларды қолдану. 

Білім: 

1. Опциондар нарығының жұмыс 

істеуі.  

2. Опциондар нарығына 

қатысушылардың позициялары.  

3. Опциондық стратегия: сөре, 

странгл, бұқа спрэді, аю спрэді 

  

 Тиісті мамандық 

бойынша жоғары білім 

Биржаның нормативтік 

актілерінің 

талаптарымен, 

биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау 

ережелерімен танысу 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Биржаның нормативтік актілерінің 

талаптарын, биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау ережелерін оқу және 

түсіну. 

 2. Заманауи компьютерлік 

бағдарламаларды қолдана отырып 

ақпаратты жүйелеу, мәліметтер 

базасын қалыптастыру. 

Білім: 

1. Биржалардың түрлері және 

биржалық тауарлардың 

ерекшеліктері. 

 2. Биржаның функциялары. 

 3. Биржалық нарыққа 

қатысушылардың функциялары мен 

Дилер ҰБШ –ның 5  
деңгейі 
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міндеттері. 

 4. Биржалық мәмілелердің мазмұны. 

 5. Мәмілелер түрлері және оларды 

қолдану мүмкіндіктері. 

 6. Биржалық ойынның мазмұны.  

7. Фьючерстік мәмілелердің мазмұны. 

 8. Опциялар мен хеджирлеудің 

мазмұны.  

9. Биржалық саудадағы маржа және 

спрэд ұғымдары.  

10. Мәмілелер түрлері және биржалық 

тауар бойынша биржалық нарықтың 

даму тарихы.  

11. Ірі әлемдік биржалардың жұмыс 

істеуі. 12. "Бағалы қағаздар нарығы 

туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі, 

"Тауар биржалары туралы" 2009 

жылғы 4 мамырдағы Қазақстан 

Республикасының заңдары, биржалық 

мәмілелерді реттейтін бөлігінде 

Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексі, биржалық істі 

реттейтін өзге де заңнама.  

12. Қазіргі компьютерлік 

бағдарламалар. 

  Биржада өз мүддесі 

үшін және өз есебінен 

мәмілелер жасау 

Іскерліктер мен дағдылар: 

 1. Сатып алуға және сатуға нарықтық 

ұсыныстарды тұжырымдау. 

 2. Сұраныс пен ұсыныстың сандық 

сипаттамаларын анықтау.  

3. Өтінімдерді жинақтай отырып, 

жүйеде Қос аукциондық нарықтарда 

мәміле бағасын айқындау.  

4. Биржалық ақпаратты оқу және 

өңдеу. 

Білім: 

1. Биржаның жеке бөлімшелерінің 

функциялары мен міндеттері. 

 2. Биржалық залда сауда-саттық 

өткізуді ұйымдастыру. 
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 3. Сатып алуға және сатуға арналған 

нарықтық ұсыныстар.  

4. Тапсырмаларды орындау рәсімі. 5. 

Мәмілелер жасасу тетігі. 

  Нарық динамикасын 

талдау (қор 

индекстері) 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Нарық динамикасына талдау 

жүргізу.  

2. Индекстерді дербес әзірлеу және 

есептеу.  

Білім: 

1. Тауар айналымының индекстері, 

тауар айналымының нақты көлемі 

және баға индекстері.  

2. Ең танымал қор индекстері.  

3. Доу-Джонс, Standard & Poor ' s, 

Finanсial Times және басқа 

индекстердің есептеу формулалары. 

4. Индекстерді есептеу принциптері. 

5. Индекстерді есептеу кезінде 

аналитикалық принциптерді қолдану 

ерекшеліктері. 

  

  Биржалық 

тауарлардың ішкі және 

сыртқы нарығының 

конъюнктурасын 

талдау 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Өндіріс динамикасын және жаңа 

тауарлардың пайда болуын талдау.  

2. Инвестициялар серпінін, өндіріс 

шығындарын, жұмыспен 

қамтылғандар мен жұмыссыздар 

санын талдау.  

3. Динамиканы талдау сұраныс пен 

ұсыныс құрылымы, көтерме және 

бөлшек сауда, нарық сыйымдылығы. 

4. Халықаралық сауданың жай-күйін, 

оның динамикасын талдау.  

Білім: 

1. Баға конъюнктурасына әсер ететін 

факторлар.  

2. Инфляцияның биржалық 

тауарлардың бағасына әсері. 

 3. Бағаның шикізат пен энергияға 

әсері, валюта бағамының өзгеруі.  
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4. Монополиялардың баға деңгейіне 

әсері.  

5. Баға белгілеуді мемлекеттік реттеу 

  Фьючерстермен 

операциялар жасау 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Фьючерстік келісімшарттар 

бойынша пайданы есептеу.  

2. Күнделікті ақшалай есеп айырысу 

әдісімен пайда/шығынды есептеу 

алгоритмін қолдану.  

3. Қор индекстеріне фьючерстер 

бойынша қаржылық есептеулер 

жүргізу.  

4. Кассалық мәмілелерді шұғыл 

хеджирлеу техникасын қолдану.  

5. Хеджирлеу нәтижелері бойынша 

пайда/шығын есебі. 

Білім: 

1. Бастапқы және вариациялық маржа 

деңгейлерін ескере отырып, 

позицияларды нарыққа келтіру әдісі. 

2. Фьючерстік келісімшарттарды 

аяқтау тәсілдері.  

3. Офсеттік мәмілені жүзеге асыру 

техникасы.  

4. Фьючерстік нарықтағы тәуекелді 

азайту шаралары.  

5. Арбитраждық мәмілелер мен 

спредті жүзеге асыру кезіндегі 

пайданы есептеу алгоритмі. 

 6. Күнделікті ақшалай есеп айырысу 

әдісімен пайда/залалды есептеу 

алгоритмі. 

 7. Кассалық мәмілелерді шұғыл 

хеджирлеу техникасы. 

 8. Серпімділік коэффициентін 

қолдана отырып, кросс-хеджирлеуді 

жүргізудің принциптері мен әдістері. 

  

  Опциондармен 

операциялар жасау 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Опциондар нарығындағы түсім мен 

пайданы есептеу.  
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2. Пайданы талдаудың графикалық 

және аналитикалық әдісін қолдану. 

 3. Қосымша стратегияларды қолдану.  

4. Опциондық стратегиялар бойынша 

қаржылық нәтижелерді есептеу. Білім: 

1. Опциондар нарығының жұмыс 

істеуі. 

 2. Опциондар нарығына 

қатысушылардың позициялары.  

3. Опциондық стратегия: сөре, 

странгл, бұқа спрэді, аю спрэді. 

 4. Опциондық стратегияларды жүзеге 

асыру кезінде ұстаушы мен 

жазушының пайдасын есептеудің 

аналитикалық және графикалық 

әдістері. 

 

 

Тиісті мамандық 

бойынша техникалық 

және кәсіптік білім 

Биржаның нормативтік 

актілерінің 

талаптарымен, 

биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау 

ережелерімен танысу 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Биржаның нормативтік актілерінің 

талаптарын, биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау ережелерін оқу және 

түсіну. 

 2. Заманауи компьютерлік 

бағдарламаларды қолдана отырып 

ақпаратты жүйелеу және өңдеу, 

мәліметтер базасын қалыптастыру. 

Білім: 

1. Биржалардың түрлері және 

биржалық тауарлардың 

ерекшеліктері. 

 2. Биржаның функциялары.  

3. Биржалық нарыққа 

қатысушылардың функциялары мен 

міндеттері. 

 4. Биржалық мәмілелердің мазмұны. 

 5. Мәмілелердің түрлері және оларды 

қолдану мүмкіндіктері  

6. Биржалық ойынның мазмұны.  

7. Фьючерстік мәмілелердің мазмұны. 

8. Опциялар мен хеджирлеудің 

мазмұны.  

Брокер ҰБШ –ның 4  
деңгейі 
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9. Биржалық саудадағы маржа және 

спрэд ұғымдары.  

10. Мәмілелер түрлері және биржалық 

тауар бойынша биржалық нарықтың 

даму тарихы.  

11. Ірі әлемдік биржалардың жұмыс 

істеуі.  

12. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 

2003 жылғы 2 шілдедегі, "Тауар 

биржалары туралы" 2009 жылғы 4 

мамырдағы Қазақстан 

Республикасының заңдары, биржалық 

мәмілелерді реттейтін бөлігінде 

Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексі, биржалық істі 

реттейтін өзге де заңнама. 

 13. Қазіргі компьютерлік 

бағдарламалар. 

  Тауарларды сатып 

алушылар мен 

сатушылардың 

іскерлік 

байланыстарын орнату 

. 

Іскерліктер мен дағдылар: 

 1. Күрделі емес келіссөздер жүргізу. 

2. Жарнамалық қызметті 

ұйымдастыруға қатысу.  

3. Әлеуетті сатып алушылар мен 

тауар сатушыларды іздеу.  

4. Тауарларды сатып алушылар мен 

сатушылардың тізілімін жүргізу. 

 Білім: 

1. Әлеуметтік психология негіздері. 2. 

Биржалық тауарлардың ішкі және 

сыртқы нарығының конъюнктурасы. 

3. Іскерлік байланыстарды 

ұйымдастыру. 

  

  Биржада өз мүдделері 

үшін және оның 

есебінен мәмілелер 

жасау 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Сатып алуға және сатуға нарықтық 

ұсыныстарды тұжырымдау.  

2. Сұраныс пен ұсыныстың сандық 

сипаттамаларын анықтау. 

 3. Өтінімдерді жинақтай отырып, 

жүйеде Қос аукциондық нарықтардағы 

мәміле бағасының деңгейін айқындау.  
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4. Биржалық ақпаратты өңдеу. 

Білім: 

1. Биржа бөлімшелерінің  

функциялары мен міндеттері.  

2. Биржалық залда сауда-саттық 

өткізуді ұйымдастыру.  

3. Сатып алуға және сатуға нарықтық 

ұсыныстарды ресімдеу. 

 4. Тапсырмаларды орындау рәсімі. 5. 

Мәмілелер жасасу рәсімі. 

  Бағалық талдау 

жүргізу 

Іскерліктер мен дағдылар: 

 1. Биржалық нарықтың үрдістерін 

бағалау.  

2. Бағалық талдау жүргізу.  

3. Талдаудың статистикалық әдістерін 

қолдану. 

Білім: 

1. Биржалық нарықтың үрдістерін 

бағалау әдістері.  

2. Бағалық талдаудың мазмұны. 

 3. Сандық талдау әдістерінің түрлері. 

  

  Фьючерстермен 

операциялар жасау 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Фьючерстік келісімшарттар 

бойынша пайданы есептеу.  

2. Күнделікті ақшалай есептеумен 

пайданы/шығынды есептеу алгоритмін 

қолдану. 

Білім: 

1. Бастапқы және вариациялық маржа 

деңгейлерін ескере отырып, 

позицияларды нарыққа келтіру әдісі. 

2. Офсеттік мәмілелерді жүзеге асыру 

техникасы.  

3. Фьючерстік келісімшарттарды 

ресімдеу және аяқтау тәсілдері.  

4. Фьючерстік нарықтағы тәуекелді 

азайту шаралары. 

  

  Опциондармен 

операциялар жасау 

Іскерліктер мен дағдылар: 

 1. Опциондар нарығындағы түсім мен 

  



30 

 

пайданы есептеу.  

2. Пайданы талдаудың графикалық 

және аналитикалық әдісін қолдану.  

3. Қосымша стратегияларды қолдану. 

Білімі:  

1. Опциондар нарығының жұмыс 

істеуі.  

2. Опциондар нарығына 

қатысушылардың позициялары. 

3. Опциондық стратегия: сөре, 

странгл, бұқа спрэді, аю спрэді 

 Тиісті мамандық 

бойынша жоғары білім 

Биржаның нормативтік 

актілерінің 

талаптарымен, 

биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау 

ережелерімен танысу 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Биржаның нормативтік актілерінің 

талаптарын, биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау ережелерін оқу және 

түсіну.  

2. Заманауи компьютерлік 

бағдарламаларды қолдана отырып 

ақпаратты жүйелеу және өңдеу, 

мәліметтер базасын қалыптастыру. 

Білім: 

1. Биржалардың түрлері және 

биржалық тауарлардың 

ерекшеліктері.  

2. Биржаның функциялары. 

 3. Биржалық нарыққа 

қатысушылардың функциялары мен 

міндеттері.  

4. Биржалық мәмілелердің мазмұны. 

5. Мәмілелер түрлері және оларды 

қолдану мүмкіндіктері. 

 6. Биржалық ойынның мазмұны.  

7. Фьючерстік мәмілелердің мазмұны. 

 8. Опциялар мен хеджирлеудің 

мазмұны.  

9. Биржалық саудадағы маржа және 

спрэд ұғымдары.  

10. Мәмілелер түрлері және биржалық 

тауар бойынша биржалық нарықтың 

даму тарихы.  

Брокер ҰБШ –ның 5  
деңгейі 

 



31 

 

11. Ірі әлемдік биржалардың жұмыс 

істеуі.  

12. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 

2003 жылғы 2 шілдедегі, "Тауар 

биржалары туралы" 2009 жылғы 4 

мамырдағы Қазақстан 

Республикасының заңдары, биржалық 

мәмілелерді реттейтін бөлігінде 

Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексі, биржалық істі 

реттейтін өзге де заңнама. 

  Тауарларды сатып 

алушылар мен 

сатушылардың 

іскерлік 

байланыстарын 

орнату. 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Келіссөздер жүргізу.  

2. Жарнамалық қызметті 

ұйымдастыру. 

3. Өнімді сатып алушылар мен 

сатушыларды іздеу.  

Білім: 

1. Әлеуметтік психология негіздері. 2. 

Биржалық тауарлардың ішкі және 

сыртқы нарығының конъюнктурасы. 3. 

Іскерлік байланыстарды ұйымдастыру. 

  

  Клиенттің тапсырмасы 

бойынша, оның 

есебінен және мүддесі 

үшін биржада 

мәмілелер жасау 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Сатып алуға және сатуға нарықтық 

ұсыныстарды тұжырымдау.  

2. Сұраныс пен ұсыныстың сандық 

сипаттамаларын анықтау.  

3. Өтінімдерді жинақтай отырып, 

жүйеде Қос аукциондық 

нарықтардағы мәміле бағасының 

деңгейін айқындау.  

4. Биржалық ақпаратты оқу және 

өңдеу.  

Білім: 

1. Биржа бөлімшелерінің 

функциялары мен міндеттері.  

2. Биржалық залда сауда-саттық 

өткізуді ұйымдастыру.  

3. Сатып алу және сату бойынша 

нарықтық ұсыныстар.  
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4. Тапсырмаларды орындау рәсімі. 5. 

Мәмілелер жасасу тетігі. 

  Нарық динамикасын 

талдау (қор 

индекстері) 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Нарық динамикасын талдау. 

 2. Индекстерді әзірлеу және есептеу.  

Білім: 

1. Тауар айналымының индекстері, 

тауар айналымының нақты көлемі 

және баға индекстері.  

2. Ең танымал қор индекстері.  

3. Доу-Джонс, Standard & Poor ' s, 

Finansial Times және басқа 

индекстердің есептеу формулалары. 

4. Индекстерді есептеу принциптері. 

5. Индекстерді есептеу кезінде 

қолданылатын нақты аналитикалық 

принциптерді, өрнектерді қолдану 

ерекшеліктері. 

  

  Бағалық талдау 

жүргізу 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Биржалық нарық үрдістерін бағалау 

әдістерін қолдану.  

2. Талдаудың статистикалық әдістерін 

қолдану.  

3. Бета-көрсеткіш негізінде талдау 

жүргізу.  

4. Графикалық бейнелерді талдау. 

 5. Нүктелік-фигуралық 

диаграмманың параметрлерін құру 

және таңдау.  

Білім: 

1. Биржалық нарықтың үрдістерін 

бағалау әдістері.  

2. Бағалық талдаудың мазмұны. 

 3. Сандық талдау әдістерінің түрлері. 

  

  Фьючерстермен 

операциялар жасау 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Фьючерстік келісімшарттар 

бойынша пайданы есептеу. 

 2. Күнделікті ақшалай есеп айырысу 

әдісімен пайда/шығынды есептеу 

алгоритмін қолдану.  
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3. Қор индекстеріне фьючерстер 

бойынша қаржылық есептеулер 

жүргізу.  

4. Кассалық мәмілелерді шұғыл 

хеджирлеу техникасын қолдану.  

5. Хеджирлеу нәтижелері бойынша 

пайда/шығын есебі. 

Білім: 

1. Фьючерстік келісімшарттарды 

аяқтау тәсілдері. 

 2. Офсеттік мәмілені жүзеге асыру 

техникасы. 

 3. Бастапқы және вариациялық маржа 

деңгейлерін ескере отырып, 

позицияларды нарыққа келтіру әдісі. 

4. Фьючерстік нарықтағы тәуекелді 

азайту шаралары.  

5. Арбитраждық мәмілелер мен 

спредті жүзеге асыру кезіндегі 

пайданы есептеу алгоритмі.  

6. Күнделікті ақшалай есеп айырысу 

әдісімен пайда/залалды есептеу 

алгоритмі.  

7. Кассалық мәмілелерді хеджирлеу 

техникасы.  

8. Серпімділік коэффициентін 

қолдана отырып, кросс-хеджирлеуді 

жүргізудің принциптері мен әдістері. 

  Опциондармен 

операциялар жасау 

Іскерліктер мен дағдылар: 

 1. Опциондар нарығындағы түсім 

мен пайданы есептеу.  

2. Пайданы талдаудың графикалық 

және аналитикалық әдісін қолдану. 3. 

Қосымша стратегияларды қолдану.  

4. Опциондық стратегиялар бойынша 

қаржылық нәтижелерді есептеу.  

Білім: 

1. Опциондар нарығының жұмыс 

істеуі.  

2. Опциондар нарығына 
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қатысушылардың позициялары.  

3. Опциондық стратегия: сөре, 

странгл, бұқа спрэді, аю спрэді. 

 4. Опциондық стратегияларды жүзеге 

асыру кезінде ұстаушы мен 

жазушының пайдасын есептеудің 

аналитикалық және графикалық 

әдістері. 

 Тиісті мамандық 

бойынша техникалық 

және кәсіптік білім 

Биржаның нормативтік 

актілерінің 

талаптарымен, 

биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау 

ережелерімен танысу 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Биржаның нормативтік актілерінің 

талаптарын, биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау ережелерін оқу және 

түсіну. 

 2. Заманауи компьютерлік 

бағдарламаларды қолдана отырып 

ақпаратты жүйелеу және өңдеу, 

мәліметтер базасын қалыптастыру. 

Білім: 

1. Биржалардың түрлері және 

биржалық тауарлардың 

ерекшеліктері.  

2. Биржаның функциялары.  

3. Биржалық нарыққа 

қатысушылардың функциялары мен 

міндеттері. 

 4. Биржалық мәмілелердің мазмұны.  

5. Мәмілелер түрлері және оларды 

қолдану мүмкіндіктері.  

6. Биржалық ойынның мазмұны.  

7. Фьючерстік мәмілелердің мазмұны.  

8. Опциялар мен хеджирлеудің 

мазмұны. 

 9. Биржалық саудадағы маржа және 

спрэд ұғымдары.  

10. Мәмілелер түрлері және биржалық 

тауар бойынша биржалық нарықтың 

даму тарихы.  

11. Әлемдегі ең ірі биржалар. 

 12. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 

2003 жылғы 2 шілдедегі, "Тауар 

Трейдер ҰБШ –ның 4  
деңгейі 
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биржалары туралы" 2009 жылғы 4 

мамырдағы Қазақстан 

Республикасының заңдары, биржалық 

мәмілелерді реттейтін бөлігінде 

Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексі, биржалық істі 

реттейтін өзге де заңнама. 

  Биржада өз мүддесі 

үшін және өз есебінен, 

клиенттің мүддесі 

үшін және оның 

есебінен мәмілелер 

жасау. 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Сатып алуға және сатуға нарықтық 

ұсыныстарды тұжырымдау.  

2. Сұраныс пен ұсыныстың сандық 

сипаттамаларын анықтау.  

3. Өтінімдерді жинақтай отырып, 

жүйеде Қос аукциондық нарықтардағы 

мәміле бағасының деңгейін айқындау.  

4. Биржалық ақпаратты өңдеу. 

Білім: 

1. Биржа бөлімшелерінің 

функциялары мен міндеттері.  

2. Биржалық залда сауда-саттық 

өткізуді ұйымдастыру.  

3. Сатып алуға және сатуға нарықтық 

ұсыныстарды ресімдеу. 

 4. Тапсырмаларды орындау рәсімі. 5. 

Мәмілелер жасасу рәсімі. 

 

  

  Клиенттерге күрделі 

емес мәселелер 

бойынша кеңес беру. 

Іскерліктер мен дағдылар: 

 1. Ағымдағы экономикалық жағдайды 

талдау.  

2. Тауарлардың белгілі бір түрлері 

бойынша экономикалық, заңдық, 

салалық және басқа да ақпаратты 

жинау. 

 3. Эмитент-компанияның қызметі 

туралы қаржылық ақпаратты жүйелі 

талдау.  

4. Математикалық және статистикалық 

диаграммалар мен графиктерді 

дайындау және иллюстрациялау.  

Білім: 
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1. Қаржылық және экономикалық 

талдау әдістері. 

 2. Өнімді өткізу нарықтарының жай-

күйі мен даму перспективаларын 

бағалау әдістері. 3. Қаржылық 

есептілік және оны талдау әдістері.  

4. Корпоративтік қаржы. 

 5. Ұйымдардың меншікті капиталын 

талдау және бағалау тәсілдері. 

 Тиісті мамандық 

бойынша жоғары білім 

Биржаның нормативтік 

актілерінің 

талаптарымен, 

биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау 

ережелерімен танысу 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Биржаның нормативтік актілерінің 

талаптарын, биржалық тауарлармен 

мәмілелер жасау ережелерін оқу және 

түсіну. 

 2. Заманауи компьютерлік 

бағдарламаларды қолдана отырып 

ақпаратты жүйелеу және өңдеу, 

мәліметтер базасын қалыптастыру. 

Білім: 

1. Биржалардың түрлері және 

биржалық тауарлардың 

ерекшеліктері.  

2. Биржаның функциялары.  

3. Биржалық нарыққа 

қатысушылардың функциялары мен 

міндеттері.  

4. Биржалық мәмілелердің мазмұны. 

5. Мәмілелер түрлері және оларды 

қолдану мүмкіндіктері. 

 6. Биржалық ойынның мазмұны. 7. 

Фьючерстік мәмілелердің мазмұны. 8. 

Опциялар мен хеджирлеудің 

мазмұны. 

 9. Биржалық саудадағы маржа және 

спрэд ұғымдары.  

10. Мәмілелер түрлері және биржалық 

тауар бойынша биржалық нарықтың 

даму тарихы.  

11. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 

2003 жылғы 2 шілдедегі, "Тауар 

Трейдер ҰБШ –ның 5  
деңгейі 
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биржалары туралы" 2009 жылғы 4 

мамырдағы Қазақстан 

Республикасының заңдары, биржалық 

мәмілелерді реттейтін бөлігінде 

Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексі, биржалық істі 

реттейтін өзге де заңнама 

  Биржада, өз мүддесі 

үшін және өз есебінен, 

клиенттің мүддесі 

үшін және оның 

есебінен мәмілелер 

жасау. 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Сатып алуға және сатуға нарықтық 

ұсыныстарды тұжырымдау.  

2. Сұраныс пен ұсыныстың сандық 

сипаттамаларын анықтау. 

3. Өтінімдерді жинақтай отырып, 

жүйеде Қос аукциондық 

нарықтардағы мәміле бағасының 

деңгейін айқындау.  

4. Биржалық ақпаратты өңдеу. 

Білім: 

1. Биржа бөлімшелерінің 

функциялары мен міндеттері.  

2. Биржалық залда сауда-саттық 

өткізуді ұйымдастыру.  

3. Сатып алу және сату бойынша 

нарықтық ұсыныстар. 

4. Тапсырмаларды орындау рәсімі. 5. 

Мәмілелер жасасу рәсімі. 

  

  Биржалық 

тауарлардың сапасын 

сараптауға және 

тексеруге қатысу. 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Тауарлардың сапасына сараптама 

жүргізуге қатысу.  

2. Биржалық тауарлардың сапасын 

тексеру. 

Білім: 

1. Биржалық тауарлардың сапасын 

анықтау әдістері.  

2. Биржалық тауарлардың сапасына 

сараптама жүргізу тәртібі.  

3. Биржалық тауарлардың сапасын 

растайтын құжаттар. 

  

  Клиенттерге кеңес 

беру. 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Ағымдағы экономикалық жағдайды 
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"Қаржы" білім беру бағдарламасы түлегінің негізгі құзыреттері келесі кестеде көрсетілген: 

Жалпы құзыреттер 

Жалпы білімділік 

ЖҚ-1 Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын, оның қазіргі әлемдегі орны мен рөлін түсіну қабілеті 

ЖҚ-2 Азаматтық ұстанымды қалыптастыру және патриотизмді дамыту қабілеті 

ЖҚ-3 Тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен және ұқыпты қарау қабілеті 

ЖҚ-4 Саяси, әлеуметтік және экономикалық процестерді шарлау мүмкіндігі 

ЖҚ-5 Мемлекеттік және орыс тілдерінде жазбаша және ауызша коммуникацияны жүзеге асыру қабілеті 

ЖҚ-6 Шет тілдерінің бірінде іскерлік қарым-қатынас, кәсіби қарым-қатынас жасау қабілеті 

ЖҚ-7 Әр түрлі ақпараттық ресурстармен және технологиялармен жұмыс істеу мүмкіндігі 

ЖҚ-8 Ақпаратты алудың, сақтаудың, іздеудің, жүйелеудің, өңдеудің және берудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын қолдану 

талдау. 

 2. Тауарлардың белгілі бір түрлері 

бойынша экономикалық, заңдық, 

салалық және басқа да ақпаратты 

жинау.  

3. Эмитент компаниялардың қызметі 

туралы қаржылық ақпаратты жүйелі 

талдау.  

4. Математикалық және 

статистикалық диаграммалар мен 

графиктерді дайындау және 

иллюстрациялау.  

Білім: 

1. Қаржылық және экономикалық 

талдау әдістері.  

2. Өнімді өткізу нарықтарының жай-

күйі мен даму перспективаларын 

бағалау әдістері.  

3. Қаржылық есептілік және оны 

талдау әдістері.  

4. Корпоративтік қаржы. 

 5. Ұйымдардың меншікті капиталын 

талдау және бағалау тәсілдері. 
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қабілеті 

ЖҚ-9 Философиялық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық мәселелерді түсіну қабілеті 

Әлеуметтік-этикалық құзыреттер 

ЖҚ-10 Мораль, кәсіби этика және қызметтік этикет нормаларына сәйкес кәсіби міндеттерді орындау қабілеті 

ЖҚ-11 Ұжымда жұмыс істеу қабілеті 

ЖҚ-12 Әлеуметтік, мәдени, конфессиялық және өзге де айырмашылықтарды толерантты қабылдау қабілеті 

ЖҚ-13 Кәсіби қызмет процесінде жанжалды жағдайлардың алдын алу және сындарлы шешу қабілеті 

Жалпы кәсіптік құзыреттер 

ЖКҚ-1 Кәсіби қызметті регламенттейтін негізгі құқықтық құжаттарға бағдарлану қабілеті 

ЖКҚ-2 Тапсырмаға сәйкес қаржылық және экономикалық көрсеткіштерді өңдеуге арналған құралдарды таңдау мүмкіндігі 

ЖКҚ-3 Ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді табу және оларды қабылдау мен орындау үшін жауапкершілік алу қабілеті 

ЖКҚ-4 Ұйымның қаржы моделін әзірлеуге қатысу, оларды іске асыру жөніндегі іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыру қабілеті 

ЖКҚ-5 Іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру, келіссөздер мен кеңестер жүргізу қабілеті 

ЖКҚ-6 Іскерлік ақпаратты өңдеудің заманауи әдістерін пайдалану, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып 

және ақпараттық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, стандартты міндеттерді шешу қабілеті 

Кәсіби құзыреттер 

Аналитикалық қызмет 

КҚ-1 Қаржы-кредит саласында талдау қызметін жүзеге асыру кезінде қаржылық және актуарлық есептердің қазіргі заманғы 

әдістемелері мен техникаларын қолдану қабілеті 

КҚ-2 Қаржылық тәуекелдерді талдау негізінде корпоративтік бизнесті кеңейтуге және дамытуға байланысты инвестициялар мен 

инвестициялық жобалардың қаржылық тиімділігін бағалау қабілеті 

КҚ-3 Тәуекелдерді талдау және бағалау, оларды азайту жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру, қаржылық шығындарды барынша азайту 

үшін қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалау қабілеті 

КҚ-4 Қаржы деривативтерінің кірістілігі мен тәуекелдерін талдауды жүзеге асыру және қаржы нарықтарындағы экономикалық 

агенттердің мінез-құлық стратегиясын қалыптастыру кезінде оның нәтижелерін ескеру қабілеті 

КҚ-5 Қаржылық есептілікті талдау және негізделген инвестициялық, кредиттік және қаржылық шешімдер қабылдау қабілеті 

Консалтингтік қызмет 

КҚ-6 Коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарға олардың қаржылық қызметін жетілдіру мәселелері бойынша Консалтингтік 

қызметтер көрсету қабілеті 

КҚ-7 Шаруашылық жүргізуші субъектілердің тапсырыстары бойынша қаржылық проблемаларға консалтингтік зерттеулер жүргізу 

қабілеті 

Ақпараттық-талдау қызметі 

КК-8 Корпоративтік қаржы және қаржы нарықтарының жұмыс істеуі саласында зерттеулер жүргізу үшін қажетті қаржылық-

экономикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдау үшін қазіргі заманғы ақпараттық және компьютерлік технологияларды 

қолдану қабілеті 

КК-9 Қазіргі заманғы қаржылық технологияларды қолдану және басқару қабілеті 
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КК-10 Ұйымдардың жұмысына макроэкономикалық ортаның әсерін бағалау мүмкіндігі 

КК-11 Маркетингтік басқару шешімдерін қабылдау кезінде талдаудың сандық және сапалық әдістерін қолдану, экономикалық және 

қаржылық модельдерді құру қабілеті 

КК-12 Әртүрлі көрсеткіштер бойынша деректер базасын жүргізу қабілеті 

КК-13 Бизнес-процестерді модельдеу және ұйымдардың практикалық қызметінде бизнес-процестерді қайта ұйымдастыру әдістерін 

пайдалану қабілеті 

Арнайы құзыреттер 

Ғылыми-зерттеу қызметі 

АҚ-1 Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені талдау қабілеті 

АҚ-2 Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу, талдау және олардың нәтижелерін өңдеу әдістерін қолдану қабілеті 

АҚ-3 Зерттеу тақырыбы бойынша қорытындыларды жинақтау және тұжырымдау, орындалған зерттеулердің нәтижелері бойынша 

есептер дайындау қабілеті 

Кәсіби-мамандандырылған құзыреттер 

АҚ-4 Ірі ақша операцияларын басқару, үрдістерді сауатты болжау және қаржылық тәуекелдерді талдау қабілеті 

АҚ-5 Экономиканың нақты және қаржы секторында дербес кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және тиімді жүзеге асыру қабілеті 

АҚ-6 Қазақстан Республикасында қаржы-кредит тетігін жетілдіру мақсатында шетелдік тәжірибені пайдалану қабілеті 

АҚ-7 Шаруашылық жүргізуші субъектілердің ағымдағы қаржы-экономикалық қызметін жүзеге асыру бойынша кәсіби міндеттерді 

орындау қабілеті 

АҚ-8 Қаржылық технологияларды қолдана отырып, үлкен деректерді талдау негізінде басқарушылық шешімдер қабылдау қабілеті 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ  

 6В04104 – Қаржы  

 

№ Өріс атауы  Ескерту  

1 БББ коді  6В04104 

2 Білім беру саласының коды және 

жіктелуі  

 6В04 - Кәсіпкерлік, басқару және құқық  

3 Оқыту бағыттарының коды және 

жіктелуі  

6В041 - Бизнес және басқару  

4 Білім беру бағдарламалары тобы   В046 - Қаржы, экономика, банк ісі және сақтандыру  

5 БББ коды мен атауы  6В04104 – Қаржы  

6 БББ түрі  Қолданыстағы  

7 ҰБШ деңгейі  6 

8 СБ деңгейі  6 

9 Берілетін дәреже  «6В04104 Қаржы» БББ бойынша экономика бакалавры  
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10 Кредиттердің жалпы көлемі  240 

11 Айрықша ерекшеліктері  Жоқ 

12 БББ мақсаты  Жаңа формацияда, кең іргелі білімі бар, белсенді, еңбек нарығы мен технологияның өзгеретін 

талаптарына бейім, командада жұмыс істей алатын, қаржы саласында қажетті білімі бар, бастапқы 

материалды талдай алатын және пайдалы тұжырым жасай алатын, оларды практикада қолдана 

алатын, банктік және т.б. сақтандыру, зейнетақы салымдары және басқа компаниялар.  

13 Оқу саласындағы лицензияға 

қосымшаның болуы  

2014 жылғы 10 желтоқсандағы KZ11LAA00003786, 2019 жылғы 28 наурыздағы № 025 өтініш.  

14 БББ аккредиттеуінің болуы 

(аккредиттеу органының атауы, 

аккредиттеу мерзімі)  

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің (АРТА) 2018 жылғы 11 мамырдағы 3 жыл 

мерзімге жарамды сертификаты (2021 жылғы 10 мамырға дейін). 

15 Түлектің біліктілік сипаттамасы:   

 1) Кәсіби қызмет саласы  Бұл мамандықтың түлектері меншіктің барлық нысандары мен қызмет салаларында, қаржы органдарында 

және сақтандыру ұйымдарында, ипотека, лизинг, факторинг, брокерлік, инвестициялық компаниялар, 

ломбардтар, несиелік серіктестіктерде, бағалы қағаздар нарығында, сақтандыру, қаржылық ұйымдарда 

кәсіби, аналитикалық және кеңес беру қызметін жүзеге асырады, және банктік және банктік емес мекемелер 

мен ұйымдардағы инвестициялық нарықтар, ақша және капитал нарықтары. сонымен қатар тиісті 

ұйымдарда ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді. 

2) Кәсіби қызметтің 

объектілері  

Түлектердің кәсіби қызметінің нысандары болып табылады 

- республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар: 

- Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, 

- Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі, 

- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарының қызметін реттеу 

және қадағалау комитеті, 

- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, 

- екінші деңгейлі банктер, 

- несиелік серіктестіктер, 

- банктік емес ұйымдар 

-, министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметтері, 

- сақтандыру, зейнетақы қоры, 

- ипотекалық және лизингтік компаниялар, ломбардтар, 

- биржалар, бюджеттік мекемелер мен ұйымдар, 

- инвестициялық қорлар 

-, әр түрлі құқықтық нысандағы кәсіпкерлік субъектілері, 

- экономикалық соттар, 

- ғылыми-зерттеу ұйымдары, 

- университеттік білім берудің алдындағы мекемелер (мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер). 

3) Кәсіптік қызмет пәні  6B04104 - Қаржы мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің пәндері: 

- әлеуметтік-экономикалық процестерді реттеуде экономикалық категорияларды қолдану; 
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- қаржы-несие саясатының бағыттарын айқындау және оны іске асыру тетіктерін әзірлеу; 

- қаржылық қатынастарды ұйымдастыру, жоспарлау, қаржылық жоспарлау және қаржылық-экономикалық 

процестерді болжау дағдыларының болуы; 

- қаржы және сақтандыру нарықтарына қатысушылардың есеп беруі; 

- валюталық реттеу және төлем балансын қалыптастыру әдістемесін білу; 

- қаржылық ұйымдардың халықаралық тәжірибесін зерделеу және оны отандық тәжірибеге бейімдеу; 

- келісімшарттар мен басқа да құқықтық құжаттарды жасау әдістемесін білу. 

 - банктік және банктік емес ұйымдар мен мекемелердің қызметін ұйымдастырудың әдістері мен 

әдістерінің болуы. 

4) Кәсіби қызметтің түрлері  6В04104-Қаржы мамандығы бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:: 

- ұйымдастыру-басқару; 

- өндірістік-технологиялық; 

- есептік-жобалық; 

- Эксперименталды-зерттеу; 

- білім беру; 

- экономикалық; 

- құқықтық; 

- талдау; 

- консультациялық. 

 

5)  Кәсіби қызметінің 

функциялары  

Түлек мемлекеттік қызметте (қаржы және салық органдарында, экономикалық соттарда), кәсіпорындардың 

қаржы департаменттерінде және бөлімдерінде, сақтандыру ұйымдарында, банктерде және басқа да қаржы 

институттарында білікті жұмыс істеу дағдыларына ие болуы керек және ғылыми, әдістемелік, 

ұйымдастырушылық және технологиялық базаны құруға қатысуы керек. қаржылық менеджмент басқа 

мамандармен бірлесіп, бизнесті ұйымдастырудың тиімді әдістерін, ережелері мен рәсімдерін әзірлейді және 

қолданады, белсенді әрекет етеді Жиі капитал нарығында қаржы институттарының қызметінде; 

құрылымдық бөлімшелердің қызметін ұтымды ұйымдастыруға, кадрлардың оңтайлы құрамын құруға, 

өндірістік процестердің үйлесімділігі мен үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге ықпал етеді, сонымен қатар 

әр қызметкердің жеке әлеуетін ескере отырып функционалдық міндеттерді бөлуге қатысады; компанияның 

корпоративті имиджін сақтайды және дамытады.  

1) Кәсіби қызметтің міндеттері 

 

6В04104 - Қаржы мамандығының бакалаврлары келесі типтік міндеттерді шешуге арналған: 

- қаржы, ақша-несие қатынастарын реттейтін заңдар мен нормативтік құқықтық актілердің орындалуын 

қамтамасыз ету; 

- кәсіби қызметтің барлық саласында қаржылық тәртіптің сақталуын бақылау; 

- құрылымдық бөлімшелерде қаржыны ұтымды ұйымдастыру; 

- шаруашылық жүргізуші субъектілердің, несие ұйымдарының, банк мекемелерінің, сақтандыру 

компанияларының қызметінде қаржылық менеджментті қолдану; 

- бюджеттік жоспарлау және бюджет шығыстарының тиімділігін бағалау; 

- қаржылық тәуекелдерді бақылау және басқару; 

- банктік, қаржылық, ақша-несиелік ұйымдарды ұйымдастыру, жоспарлау, реттеу, бақылау және басқару; 
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- портфельді басқару және оның құрылымын оңтайландыру. 

16 Оқыту нәтижелері  

 

 

 

 

 

 

 

 

ON1 Шаруашылық жүргізуші субъектілердің, екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметінің 

стратегиясын әзірлейді; жергілікті бюджеттер мен кәсіпорындардың бизнес-жоспарларының 

жобаларын жасайды; бюджеттің кірістерін жоспарлау және бөлу қабілеті бар, барлық кезеңдерде 

жобаларды іске асырумен бірге жүреді; ақшалай ысыраптарды талдайды, ұйымның бюджетіне 

кететін шығындарды жою бойынша шешімдерді әзірлейді; Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі мемлекеттің ақша-кредит саясатында алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған 

шараларды жүзеге асырады. 

ON2 Заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдана отырып, 

басқарушылық шешімдерді, аналитикалық және зерттеу тапсырмаларын қабылдау үшін алынған 

ақпаратты пайдаланады; нарықтық конъюнктураны бағдарлай алады; бизнесті ұйымдастырудың 

тиімді әдістерін, ережелері мен рәсімдерін қолданады, капитал нарығындағы қаржы 

институттарының қызметіне белсенді қатысады; құрылымдық бөлімшелердің қызметін ұтымды 

ұйымдастыруға ықпал етеді.  

ON3 Ол іс жүзінде қаржылық-несиелік басқарудың негізгі қағидаларын қолданады, басқарудың 

дамыған ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушылық-технологиялық базасын қолданады, 

басқарудың негізгі функцияларын жүзеге асырады, басқару объектісінің қаржылық стратегиясын, 

ағымдағы қаржылық жоспарлауды қалыптастырады; инвестициялық шешімдердің тиімділігін 

бағалайды және анықтайды; Шет мемлекеттердің даму мақсаттарына сәйкес инвестициялық 

процестерді басқарады  

ON4 Микро- және макроэкономиканың негізгі экономикалық категориялары мен теорияларын 

кәсіби тұрғыдан түсіне білу, нарықтық жағдайдағы экономикалық даму тенденцияларын 

(бағалардың құбылуы, инфляция және пайыздық мөлшерлемелер) талдау мен бағалаудың 

формаларын, әдістерін, әдістерін қолдана білу; корпорациялардың экономикалық құрылымын 

қаржылық талдау үшін негізгі эконометрикалық есептеулер аппараттарын қолданады; бизнесті 

ұйымдастырудың тиімді әдістерін, ережелері мен рәсімдерін қолданады  

ON5 Тиісті экономикалық құрылымның тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін негізгі 

эконометриялық параметрлерді қолданады; Тапсырмаға сәйкес экономикалық мәліметтерді өңдеу 

құралдарын таңдай білу, кәсіби мәселелерді шешуге қажетті мәліметтерді жинау, талдау және 

өңдеу, есептеулер нәтижелерін талдау және қорытындыларды негіздеу; күнделікті жағдайда 

өндірістік мәселелерді шешуде математикалық ойлауды қолданады.  

ON6 Кәсіпорынның, сақтандыру ұйымдарының, коммерциялық банктердің қаржылық жағдайын 

бағалау үшін есептеулер жүргізеді; инвестициялық жобалардың тиімділігі, қарыз алушылардың 

несиелік қабілеттілігін талдау және өнімнің жаңа түрлерін, инновацияларды, ноу-хау 

технологияларын игеру; капитал құрылымын, бағалы қағаздар портфелінің тиімділігін 

оңтайландыру; инвестицияларды орналастырудың ең жақсы нұсқасын таңдайды; 

Кәсіпорындардың, ұйымдардың, департаменттердің есептеріндегі бухгалтерлік және басқа да 



44 

 

ақпаратты талдай алады  

ON7 Шетелдік компаниялардың қаржылық ағымдарын сауатты басқара алады, шетелдік 

ресурстарды тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді, шетелдік компаниялардың қаржылық саясатын 

стратегиялық жоспарлауды зерттейді; кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметіне талдау 

жасайды, инвестициялық бағдарламаларды әзірлеуді жүзеге асырады, шығындар бағытын 

қалыптастырады; ұйымның бюджетін игеруді бақылайды, салықтар мен бюджетке төленетін басқа 

да төлемдердің толықтығын талдай алады  

ON8 Ол өз қызметінде қаржы жүйесінің негізгі принциптерін, негізгі басқару функцияларын, 

өндірістік технологияларды, басқару объектісінің қаржылық стратегиясын, даму мақсаттарына 

сәйкес инвестициялық процестерді қолданады  

ON9 Жұмыста, демалыста және коммуникацияда қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 

қолданады, ақпаратты қалпына келтіруге, бағалауға, сақтауға, өндіруге, ұсынуға және алмасуға, 

кәсіби қызмет саласында Интернет арқылы бірлесіп жұмыс істеуге және қатысуға арналған 

компьютерлік дағдыларға ие; басқарушылық шешімдер қабылдау үшін қажетті экономикалық 

және статистикалық мәліметтерді жинаудың, өңдеудің және талдаудың заманауи әдістерін игере 

алады  

16 Пәндер туралы ақпарат   Пәндер туралы ақпарат білім беру бағдарламасының қалыптасқан оқу нәтижелерінің қол 

жетімділік матрицасында келтірілген  

                                                                                                                    

Оқу пәндерінің көмегімен 

Білім беру бағдарламасы бойынша қалыптасатын оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы  

№ Пән атауы  
Пәннің қысқаша сипаттамасы  

 

Кредитте

р  

Оқытудың қалыптасқан нәтижелері 

(кодтар) 

ON 

1 

O

N 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

Жалпы білім беретін пәндер циклі (56 кр.) 

Міндетті компонент (51 кр.) 
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1 Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Курс студенттерге қазіргі Қазақстан тарихының 

негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім 

беру, ХХ ғасырда Ұлы дала аумағында орын 

алған тарихи заңдылықтарды анықтау және 

Қазақстан тарихын бүгінгі күнге дейін ғылыми 

кезеңдестіру мақсатында мемлекеттіліктің 

қалыптасуы мен даму проблемаларын және 

тарихи-мәдени оқиғаларды зерделейді. Көпшілік 

алдында сөйлеген сөздерінде, пікірталастарында 

студент маңызды тарихи оқиғаларды талдайды 

және бағалайды; олардың себеп-салдарлық 

байланыстарын түсіндіреді; дереккөздермен, 

тарихнамамен және мерзімді басылымдар мен 

интернет материалдарымен жұмыс істейді. 

Көпшілік алдында сөйлеген сөздерінде, 

пікірталастарында студент маңызды тарихи 

оқиғаларды талдайды және бағалайды; олардың 

себеп-салдарлық байланыстарын түсіндіреді; 

дереккөздермен, тарихнамамен және мерзімді 

басылымдар мен интернет материалдарымен 

жұмыс істейді. 

5 +         

2 Шет тілі Курсты оқытудың мақсаты білім алушылардың 

шет тілінің лексикасы мен тілдік ерекшеліктерін 

меңгеруі және коммуникативтік-функционалдық 

құзыреттілігін қалыптастыру, базалық 

жеткіліктілік деңгейі мен деңгейінде 

мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілігін, 

шет тілінде дәлелдеу дағдыларын және 

Оқытылатын тіл елінің тілдік және мәдени 

ерекшеліктерін түсінуі болып табылады. Осы 

курсты оқу нәтижесінде студент серіктес пен 

мәтін авторларының коммуникативті ниеттерін 

түсіну, тиісті тілдік құралдарды қолдану, шет 

тілінде қазіргі проблемалардың мүмкін болатын 

шешімдерін білдіру қабілетін игереді. Оқытудың 

практикалық, ауызша (сөйлеу және тыңдау) және 

көрнекі әдістерін қолдану студентке шет тіліндегі 

10 +         
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мәтіндерді түсінуге, диалог пен полилог 

жүргізуге, прагматикалық, публицистикалық, 

көркемдік және академиялық сипаттағы түпнұсқа 

мәтіндермен жұмыс істеудің негізгі 

стратегияларын қолдануға мүмкіндік береді. 

3 Қазақ (орыс) тілі Қазақ тілі: курсты оқытудың мақсаты қазақ тілін 

әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым-

қатынас құралы ретінде сапалы меңгеруді 

қамтамасыз ету, мәдениетаралық-

коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру 

болып табылады. Осы курсты оқу нәтижесінде 

студент тілдік және сөйлеу құралдарын дұрыс 

таңдап, қолдана алады, мәтіннің мазмұнын дәл 

жеткізе алады және қорытынды жасай алады, 

мәтіндердің стилі мен жанрлық ерекшеліктерін 

ашады, этикалық, мәдени және әлеуметтік 

маңызды мәселелерді талқылайды, өз көзқарасын 

білдіре алады және оны негіздейді, әртүрлі 

қарым-қатынас жағдайларына қатысады. 

Орыс тілі: бұл курсты оқытудың мақсаты 

студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық 

дүниетанымын, әлемдік мәдениеттер мен тілдерге 

толерантты көзқарасын қалыптастыру болып 

табылады, осы курсты оқу нәтижесінде 

студенттер деңгейлік дайындыққа сәйкес сөйлеу 

іс-әрекетінің түрлерін, тұрмыстық, әлеуметтік-

мәдени және кәсіби деңгейде қарым-қатынас 

жасау үшін жеткілікті лексиканы игере алады, 

пікірталастарда этикалық, мәдени және 

әлеуметтік маңызды мәселелерді талқылайды, өз 

көзқарасын білдіре және оны негіздей алады. 

10 +         
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Оқытудың практикалық, ауызша және көрнекі 

әдістерін қолдана отырып, студент мәдениаралық 

факторды ескере отырып, кәсіби қызметтегі 

зияткерлік және әлеуметтік мәселелерді шешеді. 

4 Әлеуметтану, 

саясаттану 

Әлеуметтану мен саясаттанудың теориялық және 

әдістемелік негіздері саласындағы өзара 

байланысты білім кешенін қалыптастырады, 

оларға мәдени-құндылық қатынасын дамытады, 

социологиялық және саясаттану аспектілерін 

ескере отырып, кәсіби проблемаларды талдау 

және бағалау дағдыларын дамытады. 

4 +         

5 Мәдениеттану, 

психология 

Осы пәнді оқи отырып, студент қоғамда 

қабылданған моральдық және құқықтық 

нормаларды ескере отырып, қоғамдық өмірдің 

әртүрлі салаларында өз қызметін жүзеге асыру 

қабілеті мен дайындығын; азаматтың құқықтары 

мен міндеттерін сақтау қабілеті мен дайындығын; 

еркін және жауапты мінез-құлықты; әлеуметтік 

маңызды проблемалар мен процестерді ғылыми 

тұрғыдан талдай білу қабілетін, Гуманитарлық, 

әлеуметтік және экономикалық әдістерді 

практикада қолдануға дайын бола алады.кәсіби 

және әлеуметтік қызметтің әртүрлі түрлері. 

4 +         

6 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Бұл курсты Зерттеудің мақсаты-процестерді, 

ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеу әдістерін, 

сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау 

және беру әдістерін сыни бағалау және талдау 

қабілетін қалыптастыру. Осы курсты оқу 

нәтижесінде студенттер компьютерлік жүйелер, 

операциялық жүйелер мен желілер 

архитектурасының тұжырымдамалық негіздерін 

игере алады, АКТ-ны кәсіби қызметте, ғылыми 

және практикалық жұмыста, өздігінен білім алу 

мақсатында пайдалану дағдыларын игере алады, 

ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін 

ақпараттық Интернет ресурстарын, бұлтты және 

мобильді қызметтерді пайдалана алады, 

5 +         
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деректерді талдау және басқару құралдарын 

әзірлейді, заманауи АКТ-ны қолдана отырып 

жобалау қызметін жүзеге асырады. 

Оқу процесінде компьютерлік және ақпараттық 

семинарларды қолдана отырып, студент кәсіби 

қызметте бағдарламалау тілі мен әдістерін 

қолданады. 

7 Философия Курсты оқудың мақсаты студенттер арасында 

Философия туралы әлемді танудың ерекше 

формасы ретінде, оның негізгі бөлімдері, 

проблемалары мен болашақ кәсіби қызмет 

контекстінде оқу әдістері туралы тұтас түсінік 

қалыптастыру болып табылады. Осы курсты 

зерделеу нәтижесінде студент философиялық-

дүниетанымдық және әдіснамалық мәдениеттің 

негіздерін игереді, өзін-өзі талдау және 

адамгершілік өзін-өзі реттеу дағдыларын, 

медиатекстердің философиялық аспектісін, 

этикалық шешімдерді негіздеу және қабылдау 

үшін әлеуметтік-мәдени және жеке жағдайларды 

талдау, Кәсіби саладағы проблемалардың 

философиялық мазмұнын анықтауға қатысты 

зерттеу жүргізу қабілетін меңгереді. Екілік оқыту 

әдістерін, дәріс-пікірталастарды қолдана отырып, 

студент тәуелсіз шығармашылық әдіснамалық 

және дүниетанымдық ұстанымды дамытады. 

 

5 +         

8 Дене шынықтыру Тәртіп әр түрлі моториканы игеруге және негізгі 

физикалық қасиеттерді дамытуға, студенттердің 

үнемі физикалық жетілу және өзін-өзі тәрбиелеу 

қажеттілігін дамытуға ықпал ететін арнайы 

жүйелі білімді, қызығушылықтарды, уәждерді 

қалыптастыруға ықпал етеді. Салауатты өмір 

салтын насихаттайды, студентке спорттың адам 

өміріндегі маңыздылығын түсінуге көмектеседі 

8 +         

  Матрица РО 51 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Жалпы білім беретін пәндер циклі (56 кредит) 
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Таңдау компоненті (5 кредит) 

9 Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Тәртіп әлемдегі, ұлттық мемлекеттердегі және 

жекелеген өңірлердегі сыбайлас жемқорлықтың 

жай-күйі туралы жалпы түсінік береді; Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылда қажеттіліктерді 

қалыптастырады және сыбайлас жемқорлықты 

жеке немесе корпоративтік мақсаттарға қол 

жеткізу құралы ретінде қабылдамайды. Бұл 

сыбайлас жемқорлықты прогрессивті қазіргі 

қоғамға тән емес әлеуметтік құбылыс ретінде 

ұсынады. 

5 +         

10 Өмір қауіпсіздігі Пән "адам-тіршілік ету ортасы" жүйесіндегі 

қауіпті және зиянды факторларды сәйкестендіру, 

адам организміне теріс факторлардың әсер етуінің 

алдын алу, бейбіт уақытта және төтенше 

жағдайлар туындаған жағдайда тұрмыстық, 

өндірістік ортада олардың ағзаға әсер ету 

салдарын жою негіздерін, алғашқы медициналық 

көмек көрсету кезінде қажетті қысқаша 

медициналық мәліметтерді, сондай-ақ салауатты 

өмір салтының негіздері мен құрамдас бөліктерін 

қарастырады. Сондай-ақ табиғи және техногендік 

сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде халықты 

қорғау мәселелері қаралады. 

+         

   5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 Экономикадағы 

Математика 

Курс Жоғары математика негіздерін оқиды. 

Сызықтық алгебра және Аналитикалық 

геометрия, Математикалық талдау, Ықтималдық 

теориясы және математикалық статистика 

тақырыптары. Матрицалар мен 

детерминанттардағы арифметикалық амалдарды, 

SLAs шешімдерін, туынды құралдарды және 

туынды көмегімен функцияны зерттеуді, белгілі 

бір интегралды интегралдау және геометриялық 

түсіндіру әдістерін, комбинаториканы және 

оқиғаның ықтималдығын есептеуді үйретеді. 

5     +     

2 Экономикалық 

теория 

Студенттерде экономикалық мәдениетті 

қалыптастыру және экономикалық 

заңдылықтарды, теориялар мен категорияларды 

білу арқылы ағымдағы процестер мен 

құбылыстарды шарлау, сондай-ақ тұрақты 

дамудағы пән ретінде экономикалық теорияға 

жүйелі көзқарас, Экономикалық теория 

проблемаларын еркін басқаруға мүмкіндік беретін 

аналитикалық қызмет дағдылары, балама 

теориялық тәсілдерді салыстыру. 

6  +  +      

3 Статистика Пәннің мазмұны әлеуметтік-экономикалық 

құбылыстар мен процестердің кең спектрін талдау 

мен зерттеудің статистикалық әдістеріне 

байланысты бірқатар мәселелерді қамтиды. 

Пәннің ерекшелігі-оқу процесінде қолданылатын 

мысалдар теорияның жалпы ережелерін түсіндіріп 

қана қоймайды, сонымен қатар осы Ережелердің 

практикалық міндеттермен байланысын көрсетеді, 

жалпы теориялық нәтижелерді қолдануға нұсқау 

береді, осы нәтижелерді нақты тапсырмаларда 

қолдану қабілетін дамытады, мысалы, ел 

бюджетін талдау, өнеркәсіптік өндіріс 

нәтижелерін зерттеу, экономикалық көрсеткіштер 

арасындағы тәуелділікті зерттеу. 

5    + +     

4 Микроэкономика Пән микроэкономикада қолданылатын негізгі 

ұғымдар мен категорияларды, әдістерді, 

5  +  +      
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тәсілдерді, модельдерді, тауарларды тұтыну және 

өндіру көлемі мен өндіріс факторлары, 

ресурстарды бөлу мәселелері бойынша 

экономикалық агенттердің шешім қабылдау 

принциптерін, экономикалық агенттердің өзара іс-

қимыл нысаны ретінде негізгі нарықтық 

құрылымдарды, қалыптастыру тетіктерін және 

тауарлардың, қызметтердің және өндіріс 

факторларының баға деңгейін анықтау 

принциптерін зерттейді. 

5 Менеджмент Пән басқару туралы білім кешенін, басқарушылық 

қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың 

нақты дағдыларын дамытуды, басқару жүйелерін 

талдауды және оларды жобалауды зерттейді. 

Студенттер оқиғаларды дамытудың ықтимал 

нұсқаларын болжауды үйренеді және соған сәйкес 

жұмыс істеу стратегиясы мен тактикасын 

әзірлейді; мақсаттар мен міндеттерді дұрыс 

тұжырымдау дағдыларын меңгереді. 

4  +      +  

6 Макроэкономика Курс халықаралық ұйымдардың қызметін 

ажыратуға, бизнесті ұйымдастыру және 

стратегиялық жоспарлау мәселелерін болжауға, 

бағдарлауға, экономиканы мемлекеттік реттеу, 

нарықтық инфрақұрылым туралы білімді 

практикалық қызметте табуға, алуға, жүйелеуге 

және пайдалануға, экономиканы болжау үшін 

деректерді талдауға, табиғат пайдаланудағы 

неғұрлым тиімді жобаларды таңдауға, Қазақстан 

Республикасында қаржы нарықтары мен тұтастай 

экономиканың даму болжамдарын әзірлеуге 

үйретеді. 

 

5    +      

7 Бухгалтерлік есеп Тәртіп барлық шаруашылық операцияларын 

жаппай, үздіксіз және құжаттық есепке алу 

арқылы мүліктің жай-күйі, ұйымның 

міндеттемелері және олардың өзгерістері туралы 

ақшалай түрдегі ақпаратты жинау, тіркеу және 

6    +  + +   
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қорыту жүйесін зерттейді 

8 Қаржыға кіріспе Қаржылық-несиелік проблемалармен ұштасатын 

барлық пәндерді оқыту үшін теориялық негіз 

беру; студенттерді қазіргі қаржылық жағдайда 

бағдарлануға үйрету. Шаруашылық қаражат 

көлемін және оларды жабу көздерін есептеу 

әдістері. Шығындарды басқару. Мұқабаға салым. 

Басылымдарды есепке алудың екі тәсілі. 

Қаржылық есептілік қоры. Операциялық 

левередж әсері. Функционалдық-құндық талдау 

және оның шығындарды жедел басқарудағы рөлі. 

6   +       

9 Оқу іс-тәжірибесі Таңдалған мамандық шеңберінде материалдарды 

(оқу және талдау материалдары, статистикалық 

деректер) жинау; жиналған материалдар мен 

көрсеткіштерді талдау және жүйелеу; зерттеу 

объектілері мен субъектілерін сипаттайтын 

көрсеткіштерді есептеу, зерттеу нәтижелерін 

иллюстрациялау үшін кестелер, графиктер, 

диаграммалар құру; алынған нәтижелерді талдау, 

алынған нәтижелер негізінде қорытындылар мен 

ұсыныстар. 

4 +      +   

10 Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі адам қызметінің белгілі 

бір саласына қызмет көрсетеді (мамандықтың 

ерекшелігін ескере отырып). Пәндік-тілдік 

материалды, қазақ (орыс) тіліндегі кәсіби 

терминологияны меңгеруге көмектеседі. Ойлау 

мәдениетін меңгеру, ақпаратты жалпылау, талдау, 

қабылдау, алу және бағалау қабілеті, кәсіби 

қарым-қатынас деңгейінде тілді меңгеру; кәсіби 

коммуникация саласында тілді пайдалану 

дағдыларын меңгеру. 

 

4   +       

11 Кәсіби бағытталған 

шет тілі 

Кәсіби бағытталған шет тілі адам қызметінің 

белгілі бір саласына қызмет етеді (мамандықтың 

ерекшелігін ескере отырып). Негізгі 

категориялық-концептуалды аппаратты шет 

тілінде, кәсіби терминологияны игеруге 

4   +       
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көмектеседі. Ойлау мәдениетін меңгеру, 

ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, алу және 

бағалау қабілеті, кәсіби қарым-қатынас 

деңгейінде тілді меңгеру; кәсіби коммуникация 

саласында тілді пайдалану дағдыларын меңгеру. 

  ОН матрицасы 54 1 3 3 5 2 1 2 1 0 

Базалық пәндер циклі (112 кредит) 

Таңдау компоненті (58 кредит) 

   
Кредитте

р 

ON 

1 

O

N 

2 

O

N 

3 

ON 

4 

O

N 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

1 

 

 Бизнес және 

кәсіпкерлік  

негіздері 

Пән кәсіпкерлік қызметтің мәнін, кәсіпкерлік 

қызмет субъектілері бизнес-жоспарының негізгі 

қағидаттары мен мазмұнын, кәсіпкерлік 

қызметтің ұйымдық нысандарын, оны тіркеу және 

тоқтату тәртібін айқындайтын ұғымдық 

аппаратты зерделейді. Талдау және синтез 

әдістерін, сондай-ақ жүйелік талдауды қолдану 

негізінде студент кәсіпкерлік қызметтің 

теориялық және практикалық аспектілерін 

түсінуді үйренеді. 

6 + + +       

Бизнес этикасы Бизнес этикасын зерттеу барысында студенттер 

бизнес-ортаға тән әртүрлі мәселелерді талдауға 

тап болады. Атап айтқанда, мынадай проблемалар 

мен мәселелерді қарауға көп көңіл бөлінеді: 

бәсекелестер арасындағы күрес және белгілі бір 

іскерлік ақпаратты пайдалану кезіндегі 

моральдық нормалар; іскер қоғамдастықтар 

көтеретін әлеуметтік жауапкершілік; шетелде 

және біздің елімізде әлеуметтік жауапкершіліктің 

әртүрлі модельдері; компаниялар мен ұйымдарды 

басқарудың тиімді әдістері; Еңбек заңнамасын 

сақтау және ұйымның қызметі барысында адам 

құқықтарын құрметтеу; іскер топтар өкілдерінің 

қайырымдылыққа қатысуы; алаяқтық, сыбайлас 

жемқорлық және бизнес саласындағы басқа да 

+ + +       
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құқыққа қайшы әрекеттер; Жарнама орналастыру 

кезінде міндетті болып табылатын этикалық 

нормалар; баға белгілеудің негізгі аспектілері; 

көптеген дамушы мемлекеттерге тән "көлеңкелі" 

экономика проблемалары. 

2 

 

Ақша, Несие, 

Банктер 

Пән коммерциялық банктердің және басқа несие 

мекемелерінің негізгі функцияларын, 

коммерциялық банктер мен несие мекемелері 

жүргізетін операцияларды зерттейді. Тәртіп 

студенттерде ҚР ақша нарығын, несие 

капиталдары нарығын ұйымдастыру саласында 

кешенді білім қалыптастырады. ҚР Кредит-банк 

жүйесіне сипаттама беріледі, ҚР ҰБ құқықтық 

негіздері, міндеттері мен негізгі функциялары 

ашылады, коммерциялық банктердің қызметі 

талданады, Халықаралық Валюта-қаржы 

қатынастарының ерекшеліктері қамтылады. 

5 +      +   

Бағалы қағаздар 

нарығы 

Пән қаржы нарықтарының жұмыс істеуінің 

теориялық аспектілерін, кәсіби қатысушылардың 

қызметін ұйымдастыру негіздерін және олар 

орындайтын функцияларды, қор және жедел 

нарықтарды талдау әдістерін, қаржы нарықтарын 

реттеу негіздерін зерттейді. Пән студенттердің 

нарықтың жұмыс істеу негіздерін және ұйымның 

портфельдік инвестицияларын қалыптастыру 

және басқару жөніндегі қызметті ұйымдастыруды 

тұтас көзқарасын қалыптастырады. 

+      +   

3 

 

Экономикадағы 

ақша-несиелік 

реттеу 

Пән ақша-кредит саясатының мәнін, ақша-кредит 

саясатының әдістері мен құралдарын, ҚР Ұлттық 

Банкінің ақша-кредит реттеу тетіктерін реттейтін 

негізгі нормативтік актілерін, ақша-кредит реттеу 

объектілерін, қаржы нарықтары дамуының негізгі 

үрдістерін зерттейді. Студенттер Статистикалық 

зерттеу негізінде ҚР Ұлттық Банкінің қызметіне 

талдау жасайды, ақша-кредит саясатының 

тиімділігін бағалайды. 

4 +     +    

Экономиканы Пән экономиканы мемлекеттік реттеудің мәнін; +     +    
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мемлекеттік реттеу нарықтық экономиканың даму ерекшеліктерін; 

үкіметтік шешімдерді қабылдау тетігін; 

экономиканы реттеуге мемлекеттік тәсілдерді 

ұйымдастыру әдіснамасын; экономиканы 

мемлекеттік реттеуді жүргізу құралдарын 

зерделейді. Студенттер әр түрлі экономикалық 

режимдердегі ақша-несие және фискалдық 

саясаттың тиімділігін талдайды. 

4 Кәсіпорын 

экономикасы 

Пән кәсіпорында болып жатқан негізгі 

категорияларды, экономикалық құбылыстар мен 

процестерді, олардың өзара байланысы мен өзара 

тәуелділігін, кәсіпорынның әртүрлі ресурстарын 

пайдалануды бағалау көрсеткіштерінің 

экономикалық мазмұнын және оның қызмет 

бағыттарына байланысты оларды жіктеу 

критерийлерін, кәсіпорынның тиімділігін есептеу 

үшін экономикалық көрсеткіштерді зерттейді. 

Студенттер әртүрлі көрсеткіштерді қолдану 

арқылы кәсіпорындардың экономикалық 

тиімділігін талдауды үйренеді. 

5    +   +   

Өндіріс саласының 

экономикасы 

Кез - келген елдің өндірістік секторы 

экономиканың дамуында маңызды рөл атқарады, 

өндіргіш күштердің даму деңгейін, әлеуметтік-

экономикалық мәселелерді шешудің ауқымы мен 

мерзімдерін анықтайды. Өндірістік қызметті 

жүзеге асыруда мемлекеттік реттеудің жаңа 

экономикалық - құқықтық тетіктері әзірленіп, 

белгіленеді. Бұл курсты оқу студенттерді қазіргі 

құқықтық, экономикалық, қаржылық және 

әкімшілік ортада өндірістің жұмыс істеуінің жаңа 

механизмі туралы біліммен қамтамасыз етуге 

мүмкіндік береді. 

   +   +   

5 Салықтар және 

салық салу 

Пән салықтарды есептеудің мәні мен тәртібін, 

салық жүйелерін құру принциптері мен 

элементтерін, Қазақстанның қолданыстағы салық 

заңнамасын, салық салу саласындағы ұйым мен 

мемлекеттің қатынастарын реттейтін нормативтік 

5       +   
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актілерді зерделейді. Талдау және синтез 

әдістерін, сондай-ақ жүйелік талдауды қолдану 

негізінде студент салық есептілігін құруды, 

әртүрлі деңгейдегі бюджеттерге салықтар мен 

алымдарды есептеу және аудару бойынша 

бухгалтерлік жазбаларды қалыптастыруды 

үйренеді. 

Салықтық реттеу Пән табыс салығы бойынша салық базасын 

анықтау үшін қаржылық және басқарушылық 

есеп элементтерін, салықтарды есептеудің мәні 

мен тәртібін, салық салу саласындағы ұйым мен 

мемлекеттің қатынастарын реттейтін нормативтік 

актілерді, салықтардың экономикалық мәнін 

зерттейді. Талдау және синтез әдістерін қолдану, 

сондай-ақ жүйелі талдау негізінде студент 

студенттердің коммерциялық қызметті жүзеге 

асыру процесінде салық құқық 

бұзушылықтарының пайда болу тәуекелдерінің 

алдын алуды үйренеді. 

      +   

6 Кәсіпкерлік Пән кәсіпкерлік қызметтің мәнін, кәсіпкерлік 

қызмет субъектілері бизнес-жоспарының негізгі 

қағидаттары мен мазмұнын, кәсіпкерлік 

қызметтің ұйымдық нысандарын, оны тіркеу және 

тоқтату тәртібін айқындайтын ұғымдық 

аппаратты зерделейді. Талдау және синтез 

әдістерін, сондай-ақ жүйелік талдауды қолдану 

негізінде студент кәсіпкерлік қызметтің 

теориялық және практикалық аспектілерін 

түсінуді үйренеді. 

 

5    +   + +  

Бизнесті 

ұйымдастыру 

Пән қалыптасуы мен ерекшеліктерін, 

жоспарлауды, басқару жүйесін, бизнесті 

қаржыландыруды, бизнес саласындағы 

ұйымдастырушылық және өндірістік-

экономикалық қатынастарды, кәсіпорында 

бизнес-жоспар құру ерекшелігін, оның қажеттілігі 

мен міндеттерін, Бизнестің типтік қателіктерін 

   +   + +  
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зерттейді. Пәнді оқу барысында студент өзінің 

бизнес-жоспарын құруға қабілетті болады. 

7 1С: Бухгалтерия Пән теориялық материалды тәжірибе бойынша 

сынумен зерттеуді қамтиды. Студенттердің "1С 

бухгалтерия" әмбебап бухгалтерлік 

бағдарламасының мысалында бухгалтердің 

жұмысын автоматтандыруға бағытталған 

заманауи бағдарламалық құралдарды игеруі. 

Кәсіпорында есепке алу процесін 

автоматтандыруды ұйымдастыру тәртібін; "1С: 

Кәсіпорын" бағдарламасын, (8.3) нұсқасын 

пайдалана отырып, активтерді, меншікті 

капиталды және міндеттемелерді бухгалтерлік 

есепке алу әдістемесін меңгеру. 

5 +     + +   

Контроллинг Пән оңтайлы басқару шешімдерін әзірлеу үшін 

негіз болып табылатын кәсіпорынның 

экономикалық талдауын жүргізу ерекшелігі 

туралы студенттердің білімін қалыптастыруға 

арналған сұрақтар кешенін зерттейді. 

+     + +   

8 Қаржы нарығы 

және  делдалдар 

Пән қаржы нарығының теориялық негіздерін және 

оның құрылымын, қаржы нарығындағы қаржы 

делдалдары қызметінің ерекшелігін, 

Қазақстанның Қаржы нарығын дамытудың негізгі 

проблемаларын, Қаржы нарығын реттеудің 

құқықтық негіздерін зерделейді. Жүйелі тәсіл 

негізінде студент жүйелі зерттеулер жүргізуді, 

Қаржы нарығын дамыту проблемаларын қоюды, 

Қазақстан Республикасы аумағындағы қаржы 

делдалдарының қызметін талдауды үйренеді. 

 

5 +     + +   

Әлемдік қаржы 

нарықтары 

Пән Қаржы нарығы мен оның құрылымының 

теориялық негіздерін, қаржы делдалдарының 

ХҚҚ-дағы қызметін, әлемдік қаржы нарығының 

жұмыс істеуінің негізгі принциптерін, сондай-ақ 

онда болып жатқан негізгі үрдістерді зерттейді. 

Ғылыми абстракция, модельдеу, жүйелік тәсіл 

әдістері негізінде студент әлемдік қаржы 
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нарығының жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары 

туралы түсінік алады. 

9 Экономика 

салаларындағы 

сандық өзгерістер 

Мақсаты: экономика салаларының барлық 

элементтері мен қатысушылары арасында тиімді 

ақпарат алмасуды қамтамасыз ету мақсатында 

әртүрлі Smart технологияларды енгізуді зерттеу. 

Курс экономиканы цифрландырудағы дамыған 

елдердің (Қытай, Сингапур, Жаңа Зеландия, 

Оңтүстік Корея және Дания) тәжірибесін, 

коммуникацияларды, барлық операцияларды 

интернет арқылы жүзеге асыру мүмкіндігін 

зерделейді. Адами капиталды дамытуға, 

кәсіпкерлікке және АКТ жетістіктерін таратуға 

бағдарланған "ақылды экономиканы" 

қалыптастыру. 

4   +   +   + 

Салалық 

экономика 

Пән студенттердің салалық нарықтардың 

экономикасы туралы түсініктерін 

қалыптастырады, экономикалық ойлауды, 

экономика салаларындағы мәселелерді шешуге 

кәсіпкерлік және коммерциялық көзқарасты 

дамытады. Студент компанияның нарықтық 

құрылымдардың әртүрлі типтері үшін 

экономикалық шешімдер қабылдауының 

қолданбалы аспектілерін зерттейді, практикалық 

жағдайларды талдау, салалық құрылымның 

мүмкіндіктерін дамыту саласындағы заңнамалық 

актілерді талдау дағдыларын меңгереді. 

  +   +   + 

10 Қаржылық 

технологияларды  

дамыту 

Пән электрондық төлем жүйелерінің жұмыс істеу 

ерекшеліктерін, есеп айырысу үшін 

пайдаланылатын төлем құралдарын қолдану 

ерекшелігін, қаржылық инфрақұрылымды, 

электрондық ақша және ақшалай төлемдер 

саласындағы қызметті реттейтін нормативтік 

құжаттарды зерделейді. Студент қаржылық 

технологиялар мен қолма-қол ақшасыз төлемдерді 

дамыту перспективалары туралы өз идеясын 

қалыптастырады. 
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Қазіргі қаржылық 

технологиялар 

"Қазіргі заманғы қаржылық технологиялар" курсы 

ақпараттық қажеттіліктер; қазіргі заманғы 

автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің 

мүмкіндіктері, қаржылық қызметті 

ақпараттандырудың ұтымды бағыттары арқылы 

өз бизнесін түсінуді қамтамасыз етеді. Сонымен 

қатар, пән қазіргі заманғы ұйымның басқару 

жүйесіндегі ақпараттық технологиялардың рөлі 

мен орнын, корпоративтік ақпараттық жүйелердің 

міндеттерді шешуді автоматтандыру 

мүмкіндіктерін ашады. 

      +  + 

11 Банк ісі Пән банк қызметін ұйымдастыру мен реттеудің, 

банк ресурстарын қалыптастыру мен басқарудың 

(ресурстарды қорландырудың) заңнамалық 

негіздерін, Банк активтері мен коммерциялық 

банктердің қызметін басқарудың ерекшелігін 

зерттейді. Студенттер пәнді оқу барысында 

пайыздық тәуекелдерді, кредиттік тәуекелдерді, 

портфельдік тәуекелдерді есептейді, сондай-ақ 

банктің сыртқы тәуекелдерін басқарудың негізгі 

қағидаттарын тұжырымдайды. 

5 +     +    

Исламдық 

қаржыландыру 

Курстың негізгі мақсаты: білім алушыларға 

нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпкерлік 

қызметті исламдық қаржыландыру нысандары 

мен әдістері бойынша жүйеленген білім беру 

+     +    

12 Стратегиялық 

банктік 

менеджмент 

Курстың мақсаты студенттерді басқарудағы 

заманауи стратегиялық тәсілдердің теориялық 

және практикалық білімдері мен дағдыларына, 

сондай-ақ заңнамалық және нормативтік 

құжаттарды жалпылаудың теориялық және 

практикалық материалдары негізінде оқыту, 

Стратегиялық менеджмент әдістерін меңгеру 

болып табылады. ҚР банк жүйесінің дамуы, ақша-

кредит құралдарының маңызы банк 

мамандарының біліктілігіне байланысты. Сондай-

ақ, банктегі қаржылық менеджмент және банк 

қызметкерлерін басқару сияқты банк 

5   +    +   
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менеджментінің бағыттары, банк мекемелеріндегі 

басқарудың мәні, міндеттері, принциптері, 

функциялары туралы түсінік. 

Сақтандыру Курс әр түрлі қаржылық-экономикалық 

міндеттерді, жеке және мүліктік сақтандыру 

шарттарын жасасу кезінде сақтандыру 

операциялары мен аудиттерді 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 

бойынша жүйелі білім береді. 

  +   +    

   61 11 2 6 4 0 11 17 2 6 

  ОН матрицасы 112 12 5 9 9 2 12 19 3 6 

Бейіндік пәндер циклі (60 кредит) 

ЖК компоненті (35 кредит) 

   
Кредитте

р 

ON 

1 

O

N 

2 

O

N 

3 

ON 

4 

O

N 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

1 Корпоративтік 

қаржы 

Пән қаржылық және тауарлық нарықтардың 

жаһандануы жағдайында компанияның қаржылық 

стратегиясындағы әдістер мен инновациялар 

туралы қолданбалы білім жүйесін қалыптастыру 

және компанияның тиімділігіне қол жеткізудегі 

зияткерлік капиталдың рөлін арттыру дағдыларын 

дамытуға бағытталған. 

6  +  +      

2 Қаржылық 

менеджмент 

Пән қаржылық менеджменттің ғылыми пәні мен 

практикасының пайда болуының негізі мен 

шарттарын ашады; осы қаржылық пәннің 

тұжырымдамалық және математикалық аппараты 

сипатталған; қаржылық менеджменттің маңызды 

құралдары практикада қалай қолданылатыны 

көрсетілген. Отандық қаржы практикасы 

батыстықтан өзгеше болған кезде, қазақстандық 

6    +    +  
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жағдайларда Қаржы менеджментінің тиісті 

құралдарын пайдалану мүмкіндіктері туралы 

қажетті түсініктеме жасалады. 

3 Инвестицияларды 

қаржыландыру 

және несиелендіру 

Пән инвестициялармен және инвестициялық 

қызметпен байланысты негізгі ұғымдар мен 

анықтамаларды; мемлекеттің құрылымдық-

инвестициялық саясатын; инвестициялық 

қызметті қаржыландыру көздерін; инвестициялық 

жобалардың құрылымы мен өмірлік циклын, 

белгісіздік пен тәуекелді ескере отырып, олардың 

тиімділігін бағалау әдістерін зерделейді. Талдау 

және синтез әдістеріне сүйене отырып, студент 

белгілі бір инвестициялық жобаның құрылымы 

мен өмірлік циклінің ерекшеліктерін ескере 

отырып, жобалық талдауды жүргізуді үйренеді. 

5 +     + + +  

4 Өндірістік іс-

тәжірибе 

Зерттеу, ұйымдастыру-басқару, есептеу-жобалау, 

экономикалық, талдау жұмыстарын орындауға 

дайындыққа бағытталған негізгі құзыреттерді 

қалыптастырады. Компанияның қаржы-кредит 

саясатының стратегиясын айқындайды және оны 

іске асыру, қаржылық өзара байланыстарды 

ұйымдастыру, жоспарлау, бюджеттеу, қаржы-

экономикалық процестерді болжау дағдыларын 

меңгеру тетіктерін әзірлейді. 

10   +   + +   

5 Диплом алдындағы 

іс-тәжірибе 

Ұйыммен (кәсіпорынмен), оның құрылымымен, 

өндірістік және басқару бөлімшелерінің негізгі 

функцияларымен танысу. Лауазымдық 

нұсқаулықтардың, нормативтік құжаттардың және 

кәсіпорында пайдаланылатын бағдарламалық 

қамтамасыз ету құралдарының ерекшеліктерін 

ескере отырып, ұйымдағы жұмыстың қағидаттары 

мен әдістерін зерделеу, ұйымдағы қаржы 

бейінінің нақты лауазымындағы практикалық 

жұмыс; дипломдық жұмысты орындау үшін 

материалды іріктеу, болжау және жүйелеу. 

8      + +   

  ОН матрицасы 30 2 1 1 2 0 4 3 3 0 
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Бейіндік пәндер циклі (60 кредит) 

Таңдау компоненті (25 кредит) 

   
Кредитте

р 
ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

1 Мемлекеттік-жеке 

меншік әріптестік 

Пән мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимыл 

нысандарын, инновациялық белсенділікті 

арттыру, әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту 

саясатының бағыттарын, мемлекеттік-жекешелік 

әріптестіктің әртүрлі түрлерінің тиімділігін 

бағалау әдістерін, МЖӘ жобаларында 

тәуекелдерді бағалау мен бөлуді зерделейді. 

Студент МЖӘ жобаларындағы тәуекел дәрежесін 

есептейді және жобаның тиімділігіне қатысты 

талдау береді. 

5 + +    + + +  

Мемлекет және 

бизнес 

Пән экономиканың көп құрылымы жағдайында 

мемлекет пен бизнестің өзара әрекеттесуінің 

тиімді әдістерін, қарым-қатынастың негізгі 

бағыттарын зерттейді. Студент Қазақстанның 

экономикалық жағдайындағы мемлекет пен 

бизнестің өзара іс-қимылының ерекшеліктерін 

талдайды. 

+ +    + + +  

2 Қаржылық құқық Оқу курсы студенттерге қаржылық құқық 

саласында теориялық және практикалық білім 

береді және пәннің жалпы теориялық мәселелерін, 

сондай-ақ қаржылық бақылау, бюджет құқығы, 

Салық және салықтық емес кірістер, мемлекеттік 

несие институты, валюталық реттеу және 

валюталық бақылау, ақша айналымы және есеп 

айырысу құқықтық қатынастары сияқты қаржы-

құқықтық институттар жүйесін қарастыруды 

қамтиды. 

5 +  +    +   

Кәсіпкерлік құқық Пән кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық 

ережелерін, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды 

реттейтін заңнаманы, Кәсіпкерлік құқық 

саласындағы құқықтық мәселелерді зерттейді. 

Курста құқық, ғылым және оқу пәні ретінде 

+  +    +   
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кәсіпкерлік құқық туралы түсінік беріледі. 

Кәсіпкерлік құқықтың пәні, әдісі, принциптері, 

көздері және жүйесі қарастырылады. Студенттер 

құжаттар жасайды-шарттар, шағымдар, 

шағымдар. 

3 Мемлекеттік 

қаржылық 

бақылау 

Пән практикада бақылаудың базалық әдістерін, 

қаржылық құқық бұзушылықтарды анықтау мен 

болдырмаудың Талдамалық тәсілдерін, 

мемлекеттің экономикасы мен әлеуметтік 

саласының даму заңдылықтарын ескере отырып, 

бақылау іс-шараларын ұйымдастыру және жүргізу 

әдістерін зерделейді. Студент талдау және синтез 

әдістері негізінде мемлекеттің бюджеттік 

жүйесінің жағдайы туралы аналитикалық есеп 

дайындайды. 

5 +      +   

Мемлекеттік 

бюджет 

Бұл курс "Мемлекеттік қаржы" санатының 

ұғымдары мен терминдерін, оның құрылымдық 

компоненттерін – қаржы ресурстарын, қаржы 

жүйесін, мемлекеттік бюджетті, мемлекеттік 

бюджеттен тыс қорларды және т.б., олардың 

қасиеттері мен жұмыс істеу принциптерін 

зерделеуге ықпал етеді, экономика мен қаржының 

өзара байланысты салаларындағы заңдылықтар 

мен процестерді неғұрлым толық түсінуге және 

игеруге мүмкіндік береді. 

+      +   

4 Инвестициялық 

жобаларды талдау 

Бұл курс нарықтық экономикадағы 

инвестициялық жобаларды бағалаудың теориялық 

және әдіснамалық негіздерін; кәсіпорындарда 

инвестициялық жобалауды ұйымдастырудың 

принциптері мен әдістерін зерттейді. 

5 +     + + +  

Ұлттық экономика Пән ұлттық экономиканың теориялық, 

әдіснамалық және әдістемелік негіздерін, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық 

экономикасының даму үрдістері мен 

заңдылықтарын зерделейді. Студенттер ұлттық 

экономиканың дамуын дамудың негізгі 

макроэкономикалық параметрлері бойынша 

  +   + +   
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талдайды. 

5 Тәуекелдерді 

басқару 

Бұл курс шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қызметіндегі тәуекелдерді ұйымдастыру мен 

басқарудың теориялық негіздерін, экономикалық 

тиімді қаржылық және инвестициялық 

шешімдерді әзірлеу әдістерін зерттейді. Пәнді 

меңгеру тәуекелдерді басқару әдістерін 

сәйкестендіру, бағалау және таңдау дағдыларын 

игеруді; негізгі білімді, әртүрлі кәсіпорындар мен 

ұйымдарда тәуекелдерді басқару бойынша жұмыс 

істеу дағдыларын қалыптастыруды көздейді. 

5 +     +  +  

 Тәуекел-

менеджмент 

Курс тәуекелдерді басқару жүйесін және басқару 

процесінде туындайтын қаржылық қатынастарды, 

тәуекелдерді басқарудың әр түрлі әдістерін 

зерттейді. Тәуекелді азайту әр түрлі қаржылық 

әдістермен жүзеге асырылады: әртараптандыру, 

лимиттеу, өзін-өзі сақтандыру, сақтандыру және 

т.б.. 

          

   25 9 2 3 0 0 5 9 3 0 

  ОН матрицасы 60 11 3 4 2 0 9 12 6 0 

 Қорытынды 

аттестаттау 

 12          

   
Кредитте

р 

ON 

1 

O

N 

2 

O

N 

3 

ON 

4 

O

N 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

  ЖББ МК  51 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ЖББ ТК  5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  БП ЖК + ТК  112 12 5 9 9 2 12 19 3 6 

  БП ЖК + ТК  60 11 3 4 2 0 9 12 6 0 

  ҚА  228 33 8 13 11 2 21 31 9 6 

  Барлығы  12          

  ЖББ МК  240 134 

 

 

 1. Әлеуметтік-саясаттық білімдер  модулі  



65 

 

Модуль атауы және коды  Қоғамдық-саяси білім, ЖББ-1 

Модуль түрі  Жалпы білім беретін пәндер циклы (ЖББ): Міндетті компонент (МК)  

Модуль мазмұны (пәндер)  Әлеуметтану, саясаттану, психология, мәдениеттану 

Оқу сағаттарының саны  240 академиялық сағат  

Академиялық несиелер саны   8 академиялық несие  

Оқыту түрі  Күндізгі бөлім  

Семестр  3- 4 

Модуль сипаттамасы Осы модульді оқудың мақсаты «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» мемлекеттік 

бағдарламасында айқындалған қоғамдық сананы жаңғырту мәселелерін шешу тұрғысында 

студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру. Осы модульді игеру 

нәтижесінде студенттер негізгі әлеуметтік, саяси және гуманитарлық түсініктерді меңгереді, қоғам мен 

оның ішкі жүйелерін зерттеудің теориялары мен тәсілдерін, қазіргі қоғам мен оның әлеуметтік 

институттарының жұмысының негізгі принциптерін, әлеуметтанулық, саясаттану, мәдени және 

психологиялық ақпаратты алудың негізгі көздері мен әдістерін біледі. алған білімдерін кәсіби қызметте 

қолдану. Студенттер қарым-қатынастың әр түрлі салаларындағы әр түрлі жағдайларды қазақстандық 

қоғамның құндылықтар жүйесімен, әлеуметтік, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық стандарттар 

тұрғысынан талдай алады, кәсіптік қоғамдағы жанжалды жағдайларды шешуге арналған 

бағдарламалар жасай алады. 

 

Меңгерілетін құзыреттер ЖҚ-3, ЖҚ-4 

 

  2. Экономикалық-математикалық дайындық модулі   

Модуль атауы және коды  Экономикалық-математикалық дайындық модулі, БПМ-2  

Модуль түрі/Тип модуля Базалық пәндер циклі (БП), оның ішінде: Жоғары оқу орнының компоненті (ЖООК)  

Модуль мазмұны (пәндер)  Математика экономика, экономикалық теория, статистика, микроэкономика 
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Оқу сағаттарының саны  630 академиялық сағат  

Академиялық кредиттер саны 

кредитов 

21 академиялық кредит  

Оқыту түрі  Күндізгі бөлім  

Семестр  1- 2  

Модуль сипаттамасы  Модульде студенттердің болашақ қызметі саласындағы мамандар мен процестер мен құбылыстарды 

зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістер зерттеледі, микроэкономикада 

қолданылатын негізгі ұғымдар мен категориялар, әдістер, тәсілдер, модельдер, экономикалық 

агенттердің тауарлар мен факторларды тұтыну және өндіру мәселелері бойынша шешім қабылдау 

принциптері. өндіріс, ресурстарды бөлу, нарық субъектілерінің негізгі құрылымдары, экономикалық 

агенттердің өзара әрекеттесу формалары, баға деңгейін анықтайтын механизмдер мен қағидалар n 

тауарлар, қызметтер және өндіріс факторлары; Ол экономикалық мәселелерді зерттеудің дағдылары 

мен өзіндік талдауын, олардың жұмысын жақсарту жолдарын ғылыми ізденуге деген ынтаны, 

экономикалық заңдылықтарды, теориялар мен категорияларды білу арқылы процестер мен 

құбылыстарды бағдарлай білуді қалыптастырады, сонымен қатар экономикалық теорияға тұрақты 

болып табылатын объект ретінде жүйелі көзқарасты қалыптастырады. экономикалық теорияның 

мәселелерін еркін шешуге, баламалы теориялықты салыстыруға мүмкіндік беретін аналитикалық 

қабілеттерін дамыту кірістер. 

Меңгерілетін құзыреттер ЖКҚ-2, КҚ-11, КҚ-12 

 

  3.  Бизнес  және басқару негіздері модулі     

Модуль атауы және коды Бизнес негіздері және басқару модулі, БПМ-3 

Модуль түрі  Базалық пәндер циклі (БП): Жоғарғы оқу орны компоненті (ЖОО)-4, Таңдау компоненті (ТК)-5  

Модуль мазмұны (пәндер)  Бизнес және  кәсіпкерлік негіздері, Бизнес этикасы;Менеджмент,  

Оқу сағаттарының саны  300 академиялық сағат 

Академиялық кредиттер саны 10 академиялық несие 
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Оқыту  Күндізгі бөлім 

Семестр  1- 2  

Модуль сипаттамасы  Модульдің академиялық пәндері кәсіпкерлік қызметтің мәнін, кәсіпкерлік субъектілердің бизнес-

жоспарының негізгі қағидаттары мен мазмұнын, кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастырушылық 

формаларын, оны тіркеудің және қызметті тоқтатудың тәртібін, сонымен қатар менеджмент туралы 

білімдердің жиынтығын, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты 

дағдыларын дамытатын тұжырымдамалық негізді зерттейді. , басқару жүйелерін талдау және оларды 

жобалау. Студенттер оқиғалардың дамуының ықтимал нұсқаларын болжауды үйренеді және соған 

сәйкес стратегия мен тактика әзірлейді; мақсаттар мен міндеттерді дұрыс қалыптастыру дағдыларын 

игеру. 

Меңгерілетін құзыреттер ЖҚ-10, ЖҚ-11, ЖКҚ-3, ЖКҚ-5 

 

 

 

 

4.  Мамандыққа кіріспе  және тәжірибелік дағдылар  модулі  

Модуль атауы және коды  Мамандыққа және практикалық дағдыларға енгізу  модулі, БПМ-4  

Модуль түрі  Негізгі пәндер циклі (НП), оның ішінде: Жоғары оқу орнының компоненті (ЖООК)-19 

Модуль мазмұны (пәндер)  Макроэкономика, Бухгалтерлік есеп, Қаржыға кіріспе, Оқу іс-тәжірибесі  

Оқу сағаттарының саны  630 академиялық сағат  

Академиялық кредиттер саны  21 академиялық кредит  

Оқыту түрі  Күндізгі бөлім  

Семестр 3-4 
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Модуль сипаттамасы  Осы модульдің пәндері барлық шаруашылық операцияларды, үздіксіз және құжаттамалық есепке алу 

жолымен мүліктің жай-күйі, ұйымның міндеттемелері және олардың өзгерістері туралы ақпараттар 

түрінде ақпаратты жинау, тіркеу және жинақтау жүйесін, сондай-ақ экономикалық активтердің көлемін 

және олардың көздерін есептеу әдістерін зерттейді. жабындар. Шығындарды басқару. Қамтуға үлес. 

Шығындарды есепке алудың екі тәсілі. Қаржылық тұрақтылық қоры. Операциялық рычагтың әсері. 

Функционалды-шығындық талдау және оның шығындарды жедел басқарудағы рөлі. Осы модульдің 

пәндер жиынтығын болашақ мамандар заңды және жеке тұлғалардың сұранысы бойынша ақылға 

қонымды ақпарат дайындау, таңдаған мамандығы бойынша материалдарды (оқу және аналитикалық 

материалдар, статистикалық мәліметтер) іздеу және жинау үшін қалыптастырады; жинақталған 

материалдар мен көрсеткіштерді талдау және жүйелеу; зерттеу объектілері мен пәндерін сипаттайтын 

көрсеткіштерді есептеу, зерттеу нәтижелерін көрсету үшін кестелер, графиктер, диаграммалар 

дайындау; нәтижелерді талдау, қорытындылар мен ұсыныстар. 

Меңгерілетін құзыреттер КҚ-10, АҚ-3 

 

  5. Қызметтік коммуникация негіздері модулі  

Модуль атауы және коды  Кәсіби коммуникация негіздері модулі, БПМ -5  

Модуль түрі  Базалық пәндер циклі (БП), оның ішінде: Жоғары оқу орнының компоненті (ЖООК) -10 

Модуль мазмұны (пәндер)  Кәсіби қазақ (орыс) тілі, Кәсіби-бағытталған шетел тілі  

Оқу сағаттарының саны  240 академиялық сағат  

Академиялық кредиттер саны  8 академиялық кредит  

Оқыту түрі  Күндізгі бөлім  

Семестр  4  

Модуль сипаттамасы  Модуль көпшілік алдында сөйлеу және кәсіби қазақ және әдебиетпен жұмыс жасау кезінде шет тілінде 

сөйлеу дағдыларын меңгеруге бағытталған. ақпарат алу үшін оқу, ғылыми және анықтамалық 

әдебиеттерді, мерзімді басылымдарды және ғаламдық ғаламторды пайдалану. 

Меңгерілетін құзыреттер ЖҚ-5, ЖҚ-6 
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  6. Мемлекеттің ақша-несие саясаты модулі   

Модуль атауы және коды Мемлекеттік ақша-несие саясатының модулі, БПМ-6  

Модуль түрі  Базалық пәндер циклі (БП), оның ішінде: Таңдау компоненті (ТК)-9 

Модуль мазмұны (пәндер) Ақша, несие, банктер, бағалы қағаздар нарығы, экономикадағы ақша-несиелік реттеу, экономиканы 

мемлекеттік реттеу  

Оқу сағаттарының саны  270 академиялық сағат  

Академиялық несиелер саны  9 академиялық кредит  

Оқыту түрі  Күндізгі бөлім  

Семестр  3,4  

Модуль сипаттамасы Модульдің сипаттамасы Модуль пәндерінің мазмұны коммерциялық банктердің және басқа несие 

ұйымдарының негізгі функцияларын, коммерциялық банктер, несиелік мекемелер жүзеге асыратын 

операцияларды, қаржы нарықтарының жұмысының теориялық аспектілерін, кәсіби қатысушылардың 

қызметін ұйымдастырудың негіздерін және олардың функцияларын, акциялар мен туынды нарықтарды 

талдау әдістері мен реттеу негіздерін терең зерттеуді қамтиды. қаржы нарықтары, сондай-ақ ақша-

несие саясатының мәні, ақша несиесінің әдістері мен құралдары саясаты, Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің негізгі нормативтік актілері, ақша-несиелік реттеудің реттеуші тетіктері, ақша-

несиелік реттеу объектілері, қаржы нарықтары дамуының негізгі тенденциялары. Модуль 

студенттердің Қазақстан Республикасындағы ақша нарығын ұйымдастыру саласындағы жан-жақты 

білімін, нарықтың жұмыс істеу негіздері туралы және ұйымның портфельдік инвестицияларын 

қалыптастыру және басқару бойынша қызметті ұйымдастыруы туралы түсінік қалыптастырады. 

Меңгерілетін құзыреттер КҚ-3, КҚ-4, КҚ-6, КҚ-7 

 

7. Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік қызмет модулі 

Модуль атауы және коды Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік модулі, БПМ-7  
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Модуль түрі  Базалық пәндер циклі (БП), оның ішінде: Таңдау компоненті (ТК)-19 

Модуль мазмұны (пәндер) Кәсіпкерлік экономика, өндіріс экономикасы, салықтар және салық салу, салықтық реттеу, кәсіпкерлік, 

бизнесті ұйымдастыру, 1 С: бухгалтерия,контроллинг 

Оқу сағаттарының саны  600 академиялық сағат  

Академиялық несиелер саны  19 академиялық кредит  

Оқыту түрі  Күндізгі бөлім / Очная 

Семестр  5-6  

Модуль сипаттамасы  Модульдің мазмұнына негізгі категориялар, кәсіпорында болып жатқан экономикалық құбылыстар мен 

процестер, салықтарды есептеу сипаты мен тәртібі, салық салу жүйесінің принциптері мен элементтері, 

Қазақстанның қолданыстағы салық заңнамасы, салық салу саласындағы ұйым мен мемлекеттің арасындағы 

қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілер қарастырылатын пәндер кіреді. кәсіпорынның тиімділігі 

мен өндірістік, қаржылық-несиелік, бюджеттік, инвестициялық және басқа ұйымдардың даму бағытын талдау 

әдістемесі дандыру. Субъект нарықтық қатынастар жағдайында ұйымды ұтымды басқаруды қамтамасыз етуді, 

минималды шығындармен жоғары нәтижеге қол жеткізу қажеттілігін, ұйымның өзгеретін нарықтық жағдайларға 

оңтайлы бейімделуін сипаттайды. Модуль студенттерге бухгалтерлік есепті автоматтандыруға бағытталған 

заманауи бағдарламалық құралдарды әзірлейді, мысал ретінде «1С Бухгалтерия» әмбебап бағдарламасын 

қолданады. 

Меңгерілетін құзыреттер КҚ-13, АҚ-5, АҚ-7 

 

 8. Экономика және қаржыдағы  цифрландыру модулі  

Модуль атауы және коды  Экономика және қаржы саласындағы цифрландыру модулі, БПМ -8   

Модуль түрі  Базалық пәндер циклі (БП), оның ішінде: Таңдау компоненті (ТК) -19 

Модуль мазмұны (пәндер) Қаржы нарығы және  делдалдар, Әлемдік қаржы нарықтары, / Экономикалық саласындағы сандық 

өзгерістер, Салалық экономика, Қаржылық технологияларды дамыту, Қазіргі  қаржылық 

технологиялар. 
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Оқу сағаттарының саны  390 академиялық сағат  

Академиялық несиелер саны  19 академиялық кроедит  

Оқыту түрі  Күндізгі бөлім  

Семестр  5,6  

Модуль сипаттамасы  Модуль пәндерінің мазмұны еңбек және капитал ресурстарының көлемін ұлғайту, сондай-ақ өндірістің 

өнімділігі мен өзара байланысты қабілетін арттыру мақсатында экономиканы цифрландыруды 

зерттеуді қамтиды. Интернет-ресурстар, сандық өңдеу және ақпарат алмасу жүйесін енгізу арқылы 

өкілдіктер қалыптастырады және іскерлік дағдыларды игереді. Бұл күрделі мәселелерді шешуге, 

командада жұмыс істеуге қабілеттілікке көмектеседі, бұл жұмыс берушілерге кадрлардың біліктілігін 

көтерудің жаңа талабы, сонымен қатар кез-келген өзгерістерге сәтті бейімделу үшін аралас дағдылар. 

Содержание учебных дисциплин модуля предполагает изучение цифровизации экономики в целях 

наращивания объемов трудовых и капитальных ресурсов, а также повышения производительности и 

взаимосвязанности отраслей. Формирует представления и приобретаются навыки ведения 

предпринимательской деятельности через интернет ресурсы, внедрение цифровых систем обработки и 

обмена информацией. Способствует решать комплексные задачи, умением работать в команде, что 

является новым требованием работодателей к квалификации кадров, а также комбинированными 

навыками для успешной адаптации к любым изменениям. 

Меңгерілетін құзыреттер КҚ-8, КҚ-9, КҚ-12, АҚ-8 

 

  9. Банк қызметі  және басқару модулі  

Модуль атауы және коды Банктік қызмет көрсету және басқару модулі, БПМ - 9  

Модуль түрі  Базалық пәндер циклі (БП), оның ішінде: Таңдау компоненті (ТК) -10 

Модуль мазмұны (пән) Банк ісі, исламдық қаржыландыру, стратегиялық банктік менеджмент, сақтандыру 

Оқу сағаттарының саны  300 академиялық сағат  

Академиялық кредиттер саны  10 академиялық несие  
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Оқыту түрі  Күндізгі бөлім  

Семестр  5  

Модуль сипаттамасы  Модуль студенттердің банктік қызметті ұйымдастырудың және реттеудің заңнамалық негіздері, банк 

ресурстарын (қаржыландыру ресурстары) қалыптастыру мен басқарудың, банк активтері мен 

коммерциялық банктердің қызметін басқарудың ерекшеліктері, әртүрлі қаржылық-экономикалық 

проблемалар, сақтандыру операциялары мен тексерулерді талдау мен бағалау әдістері туралы 

түсініктерін қалыптастырады. жеке және мүліктік сақтандыру шарттарын жасасу; Ол студенттерге 

сақтандыру саласындағы жүйелі білім береді, атап айтқанда, сақтандырудың теориялық аспектілері, 

сақтандыруды ұйымдастыру, сақтандыру қатынастарын мемлекеттік реттеу, оның филиалдарындағы 

сақтандыру ерекшеліктерін анықтау. 

Меңгерілетін құзыреттер КҚ-1, КҚ-2, КҚ-3, КҚ-4 

 

10. Қаржыны басқару модулі  

Модуль атауы және коды Қаржылық басқару модулі, КПМ-10  

Модуль түрі  Кәсіптік пәндер циклі (КП): Жоғары оқу орнының компоненті (ЖООК) (ВК)-12 

Модуль мазмұны (пәндер) Корпоративтік қаржы, Қаржылық менеджмент, Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру  

Оқу сағаттарының саны  510 академиялық сағат  

Академиялық несиелер саны  17 академиялық кредит  

Оқыту түрі  Күндізгі бөлім  

Семестр  6,7  

Модуль сипаттамасы  Модуль студенттердің қаржылық қатынастарды талдау әдістері мен әдістерін қолдану, кәсіпкерлікті 

қаржылық басқару, сондай-ақ мемлекеттің қаржылық жүйесінің құрылымы, қаржыны басқару әдістері 

және қаржылық басқарудың негізгі категориялары туралы түсініктерін қалыптастырады. Қаржылық 

талдау мен қаржылық болжауды, корпорациялар мен кәсіпорындарды тиімді басқаруды зерделеуге 

бағыт береді; қаржылық мәселелерді, инвестициялық және инвестициялық қызметке байланысты 

негізгі ұғымдар мен анықтамаларды анықтау және сыни тұрғыдан талдау мүмкіндігі; мемлекеттің 
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құрылымдық және инвестициялық саясаты; инвестициялық қызметті қаржыландыру көздері; 

инвестициялық жобалардың құрылымы мен өмірлік циклі, белгісіздік пен тәуекелді ескере отырып, 

олардың тиімділігін бағалау әдістері. 

Меңгерілетін құзыреттер ЖКҚ -3, КҚ-8 

 

 11. Мемлекет және құқық модулі 

Модуль атауы және коды  Мемлекет және құқық модулі, MPD-11 

Модуль түрі / Тип модуля Бейіндеуші  пәндер циклі (КП): Таңдау компоненті (ТК) -15 

Модуль мазмұны (пәндер)  Мемлекеттік жеке меншік әріптестік, мемлекет және бизнес, қаржылық  құқық, кәсіпкерлік құқық, 

мемлекеттік қаржылық бақылау, мемлекеттік бюджет  

Оқу сағаттарының саны  450 академиялық сағат  

Академиялық несиелер саны  15 академиялық несие  

Оқыту түрі  Күндізгі бөлім 

Семестр  7  

Модуль сипаттамасы  Модульде мемлекет пен бизнестің өзара әрекеттесу формалары, инновациялық белсенділікті арттыру 

саясатының бағыттары, әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту, мемлекеттік-жекеменшік серіктестіктің 

әр түрлі түрлерінің тиімділігін бағалау әдістері, көп деңгейлі экономикадағы мемлекет пен бизнестің 

өзара іс-қимылының ең тиімді әдістері және қарым-қатынастың негізгі бағыттары зерттелген пәндер 

бар. Модуль іскерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, іскерлік қатынастарды реттейтін 

заңнаманы, кәсіпкерлік құқық саласындағы құқықтық мәселелерді қарастырады, сонымен қатар 

студенттерге қаржылық құқық саласындағы теориялық және практикалық білімдердің жиынтығын 

ұсынады және пәннің жалпы теориялық мәселелерін, сонымен қатар қаржы-құқықтық институттар 

жүйесін, мысалы: қаржылық бақылау, бюджет құқығы, салықтық және салықтық емес түсімдер, 

мемлекеттік несие институты, валюталық реттеу және валюталық бақылау, ақша айналымы және есеп 

айырысу құқықтық қатынастар; ұғымдар мен терминдерді, «мемлекеттік қаржы» категориясының 

жұмысының мәні мен ерекшеліктерін, оның құрылымдық компоненттерін - қаржы ресурстары, қаржы 

жүйесі, мемлекеттік бюджет, мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар және т.б., олардың қасиеттері мен 

қызмет ету принциптерін зерттеуге ықпал етеді, жақсырақ түсінуге мүмкіндік береді және экономика 
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мен қаржының өзара байланысты салаларында заңдылықтар мен процестерді ассимиляциялау. 

Меңгерілетін құзыреттер ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-5 

 

12. Басқару және талдау модулі  

Модуль атауы және коды  Басқару және талдау модулі, КПМ -12  

Модуль түрі  Кәсіптік пәндер циклі (КП): Таңдау компоненті (ТК) -15 

Модуль мазмұны (пәндер)  Инвестициялық жобаларды талдау, Ұлттық экономика, Тәуекелдерді басқару,  Тәуекел менджмент 

Оқу сағаттарының саны  300 академиялық сағат  

Академиялық несиелер саны 10 академиялық несие  

Оқыту түрі  Күндізгі бөлім  

Семестр  7  

Модуль сипаттамасы  Модульдің академиялық пәндерінің мазмұны тәуекелдерді басқару әдістерін анықтау, бағалау және 

таңдау дағдыларын игеруді қамтиды; әр түрлі кәсіпорындар мен ұйымдарда тәуекелдерді басқару 

дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру; ұлттық экономиканың негізгі проблемаларын, қазіргі 

экономикалық жағдайда оларды шешу жолдары мен әдістерін, елдің ұлттық экономикалық жүйесінің 

жиынтық экономикалық әлеуетінің сипаттамаларын, банк тәуекелдерінің пайда болу және әсер ету 

саласын, банк тәуекелдерін басқару әдістері, банк тәуекелдерінің жіктелуі, банктік тәуекелдердің 

классификациясы, банктік минимизациялау әдістері туралы терең зерттеу тәуекелдер, тәуекелдерді 

сақтандыру, несиелер бойынша кепіл сапасы. Модульде ұлттық экономиканың салалық құрылымын 

және облыстардың, қалалардың және тұтастай елдің әлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктерін 

талдайтын пәндер бар. 

Меңгерілетін құзыреттер КҚ-3, КҚ-4, КҚ-5, АҚ-4 

 

13. Кәсіби тәжірибе модулі  

Модуль атауы және коды  Кәсіби тәжірибе модулі, КПМ-13  
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Модуль түрі  Бейіндеуші пәндер циклі (ПД): Жоғары оқу орнының компоненті (ЖООК)-18 

Модуль мазмұны (пәндер)  Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Оқу сағаттарының саны  540 академиялық сағат 

Академиялық несиелер саны  18 академиялық кредит 

Оқыту түрі  Күндізгі бөлім 

Семестр  8  

Модуль сипаттамасы Модуль оқу процесінде алған теориялық білімдерін тереңдетеді, қаржылық қатынастарды 

ұйымдастыру, жоспарлау, бюджеттеу, қаржылық-экономикалық процестерді болжау, өндірістік және 

қаржы-банк секторындағы кәсіпорындарда, қаржылық ұйымдарда, мемлекеттік ұйымдар мен 

құрылымдарда, сондай-ақ әртүрлі компаниялар мен фирмаларда қаржылық талдау жүргізу 

дағдыларын қалыптастырады меншік нысандары. Зерттеуді, ұйымдастырушылық-басқарушылық, 

жобалық-конструкторлық, экономикалық, аналитикалық жұмыстарды орындауға дайындыққа 

бағытталған негізгі құзіреттіліктерді қалыптастырады. Диссертацияны орындау үшін материалды 

іріктеуге, болжауға және жүйелеуге көмектеседі. 

Меңгерілетін құзыреттер АҚ-1, АҚ-2, АҚ-3 
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  14. Қорытынды аттестаттау модулі   

Модуль атауы және коды Қорытынды аттестаттау модулі  – 14 

 

Модуль түрі   

Модуль мазмұны (пәндер)  Дипломдық жұмыс (жоба) жазу және қорғау немесе кешенді емтиханға дайындалу және тапсыру  

Оқу сағаттарының саны  360 академиялық сағат  

Академиялық несиелер саны 

кредитов 

12 академиялық кредит  

Оқыту түрі  Күндізгі бөлім  

Семестр  8  

Модуль сипаттамасы / 

Описание модуля 

Модуль студенттердің игеру нәтижелерінің «Қаржы» білім беру бағдарламасындағы мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім стандартының тиісті талаптарына сәйкестігін анықтайды. Түлектердің кәсіптік, 

ғылыми және оқытушылық қызметтің негізгі түрлеріне дайындығын бағалау. 

Меңгерілетін құзыреттер АҚ-1, АҚ-2, АҚ-3 
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о
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Ж
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1 
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у
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2 
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у
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3 
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у
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4 

к

у
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1 

се

м. 

2 

се

м. 

3 

се

м. 

4 

се

м. 

5 

се

м. 

6 

се

м. 

7 

се

м. 

8 

се

м. 

15 15 15 15 15 15 15 15 

ЖАЛПЫ БІЛІМ ПӘНДЕРДІҢ ЦИКЛІ/ЦИКЛ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН - 56  кредит/кредитов - оның ішінде / из них:                                                                                                                                                                                     

Міндеттті  компонент (МК) / Обязательный  компонент (ОК) - 51 кредит, Таңдау компоненті (ТК) / Компонент по выбору (КВ) - 5 кредит/кредитов 

    

KKT 1101                    

SIK 1101 

ЖБП МК                   

ООД ОК 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы   

Современная история 

Казахстана 

5 1 Э 150 30 15 0 15 90 5 

              

ShT 1102                          

IYa 1102 

ЖБП МК                   

ООД ОК 

Шет тілі/Иностранный 

язык 
10 1,2 Э 300 0 90 0 30 180 5 5 

            

K(O)T 1103                

K(R) Ya 

1103 

ЖБП МК                   

ООД ОК 

Қазақ(орыс) тілі 

/Казахский (русский) язык 
10 1,2 Э 300 0 90 0 30 180 5 5 

            

SZhKMN 

1104                            

OAK 1104                          

OK 1104                       

BZh 1104 

ЖБП ТК                  

ООД КВ 

Сыбайлас жемқорлыққа  

қарсы мәдениет 

негіздері/Основы 

антикоррупционной 

культуры                                                                                                                                                                     

Өмір 

қаупсіздігі/Безопасность 

жизнедеятельности 

5 2 Э 150 30 15 0 15 90   5 

            

AKT 2105                   

IKT 2105 

ЖБП МК                  

ООД ОК 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар   (ағылшын 

тілінде) / Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

5 3 Э 150 0 30 15 15 90     5   

        

Fil 2106/ Fil 

2106 

ЖБП МК                   

ООД ОК 
Философия/Философия 5 4 Э 150 30 15 0 15 90       5 

        

DSh / FK  
ЖБП МК                  

ООД ОК 

Дене шынықтыру / 

Физическая культура 
8 1,2,   Э 240 0 

12

0 
0 60 60 4 4     

        

Барлығы / Итого 
  48   

  
144

0 
90 

37

5 
15 

18

0 
780 19 19 5 5 
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ЖБП

-1   

ОО

М-1 

Әлеуметтік-

саясаттық 

білімдер 

модулі / 

Модуль  

социально-

политических 

знаний  

Ale 

2107/Soc 

2107            

Saya 2107 / 

Pol 2107 

ЖБП МК /                  

ООД ОК 

Әлеeметтану, Саясаттану                    

Социология, Политология 
4 3 Э 120 18 18 0 12 72 

  

  4     

      

Psi 2108                      

Mad 2108 /                       

Cul 2108 

ЖБП МК /                  

ООД ОК 

Психология, 

Мәдениеттану                               

Психология, 

Культурология 

4 4 Э 120 18 18 0 12 72 

  

    4   

      

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   8     240 36 36   24 144     4 4         

ЖБП циклі бойынша барлығы / Итого по циклу ООД 56     
168

0 
126 

41

1 
15 

20

4 
924 19 19 9 9         

БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР ЦИКЛІ / ЦИКЛ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН (БД) - 112   кредит/кредитов- оның ішінде / из них:                                                                                                                                                                                                     

Жоғары оқу орнының компоненті  / Вузовский компонент (ВК) - 54 кредит, Таңдау компоненті (ТК) / Компонент по выбору (КВ) - 58 кредит 

БПМ

-2      

МБД

-2 

 

Экономикалы

қ-

математикал

ық дайындық 

/ Экономико-

математическ

ая подготовка 

ЕМ 1209 / 

ME 1209 

БП ЖК              

БД ВК 

Экономикадағы 

математика / Математика в 

экономике 

5 1 Э 150 30 15 0 15 90 5       

        

ЕТ 1210 / 

ET 1210 

БП ЖК              

БД ВК 

Экономикалық теория / 

Экономическая теория 
6 1 Э 180 45 15 0 15 105 6       

        

Stat 1211 / 

Stat 1211     

БП ЖК              

БД ВК 
Статистика / Статистика                                                               5 4 Э 150 30 15 0 15 90       5 

        

Mic 1212 / 

Mic 1212 

БП ЖК              

БД ВК 

Микроэкономика / 

Микроэкономика 
5 2 Э 150 30 15 0 15 90   5             

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   21     630 135 60 0 60 375 11 5   5         

БПМ

-3     

МБД

-3 

Бизнес және  

басқару 

негіздері / 

Основы 

бизнеса и 

управление 

BКН 1213 / 

OPB 1213 

БЕ 1213 / 

EB 1213 

БП ТК                    

БД КВ 

Бизнес және кәсіпкерлік 

негіздері / Основы 

предпринимательства и 

бизнеса 

Бизнес этикасы / Этика 

бизнеса 

6 2 Э 180 45 15 0 15 105   6             

Men 1214 / 

Men 1214  
БП ЖК                                 

БД ВК 

 Менеджмент / 

Менеджмент                                                             
4 3 Э 120 18 18 0 12 72     4           

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   10     300 63 33 0 27 177   6 4           

БПМ

-4     

МБД

-4 

Мамандыққа 

кіріспе және 

тәжірибелік 

дағдылар / 

Mac 2215 / 

Mac 2215 

БП ЖК                        

БД ВК 

Макроэкономика / 

Макроэкономика 
5 3 Э 150 30 15 0 15 90     5   

        

BE 2216 / 

BU 2216 

БП ЖК                        

БД ВК 
Бухгалтерлік есеп / 

Бухгалтерский учет                   
6 3 Э 180 45 15 0 15 105     6   
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Введение в 

специальност

ь и 

практические 

навыки 

KK 2217 / 

VF 2217 

БП ЖК                        

БД ВК 
Қаржыға кіріспе / 

Введение в финансы 
6 3 Э 180 45 15 0 15 105     6   

        

ОТ / UP  
БП ЖК                        

БД ВК 
Оқу іс- тәжірибесі / 

Учебная практика 
4 4   120   

12

0   
          4 

        

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   21     630 120 
16

5   
45 300     17 4         

БПМ

-5      

МБД

-5 

Қызметтік 

коммуникаци

я негіздері / 

Основы 

профессиона

льной 

коммуникаци

и  

KK(O)T 

2218 / 

PK(R)Ya 

2218 

БП ЖК                        

БД ВК 
Кәсіби қазақ (орыс) тілі /                          

Профессиональный 

казахский (русский)  язык 

4 4 Э 120   36 0 12 72       4 

        

KBZhT 

2219 / 

PolYa 2219 

БП ЖК                        

БД ВК 

Кәсіби бағытталған шетел 

тілі / Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

4 4 Э 120   36 0 12 72       4         

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   8     240   72   24 144       8         

БПМ

-6       

МБД

-6 

Мемлекеттің 

ақша-несие 

саясаты / 

Денежно-

кредитная 

политика 

государства 

АНБ 2220 / 

DKB 2220 

БКН 2220 / 

RCB 2220 

БП ТК                                 

БД КВ 

1) Ақша, Несие, Банктер / 

Деньги, кредит, банки                                                                             

2)  Бағалы қағаздар 

нарығы / Рынок ценных 

бумаг  

5 5 Э 150 30 15 0 15 90         5 

  

    

EАNR 2221 

/                     

DKRE 2221                           

EМR 2221 / 

GRЕ 2221 

БП ТК                                 

БД КВ 

1) Экономикадағы ақша-

несиелік реттеу / Денежно-

кредитное регулирование 

в экономике                                                            

2) Экономиканы 

мемлекеттік реттеу / 

Государственное 

регулирование экономики 

4 4 Э 120 18 18 0 12 72       4         

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   9     270 48 33 
  

27 162       4 5       

БПМ

-7      

МБД

-7 

Кәсіпорын 

экономикасы 

және 

кәсіпкерлік 

қызмет / 

Экономика 

предприятия 

и 

предпринима

тельская 

KE 3222 / 

EP 3222    

OSE 3222 / 

EPS 3222 

БП ТК                  

БД КВ 

1) Кәсіпорын экономикасы 

/ Экономика предприятия                                                                

2) Өндіріс саласының 

экономикасы / Экономика 

производственной сферы                                                              

5 5 Э 150 30 15 0 15 90         5 

  

    

SSS 3223 / 

NN 3223   

SR 3223 / 

NR 3223 

БП ТК                  

БД КВ 

1) Салықтар және салық 

салу / Налоги и 

налогообложение                                                              

2) Салықтық реттеу / 

Налоговое регулирование 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90         5 
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деятельность Kas 3224 / 

PredP 3224  

BU 3224 / 

OB 3224 

БП ТК                  

БД КВ 

1) Кәсіпкерлік / 

Предпринимательство      

2) Бизнесті ұйымдастыру / 

Организация бизнеса                                                    

5 6 Э 150 30 15 0 15 90           5     

1CB 3225 / 

1CB 3225  

Bak 3225 / 

kont 3225 

БП ТК                  

БД КВ 

1) 1С: бухгалтерия / 1С: 

бухгалтерия                   2) 

Контроллинг / 

Контроллинг 

5 6 Э 150 30 15 0 15 90       

  

  5     

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   19     600 120 60   60 360         10 10     

БПМ

-8       

МБД

-8 

 Экономика 

және 

қаржыдағы 

цифрландыру 

/ 

Цифровизаци

я в экономике 

и финансах 

KND 3226 / 

FRiP 3226  

AKN 3226 / 

MFR 3226 

БП ТК                  

БД КВ 

1) Қаржы нарығы және 

делдалдар / Финансовые 

рынки и посредники                           

 2) Әлемдік қаржы 

нарықтары / Мировые 

финансовые рынки 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90         5 

  

    

ESSO 3227 /                      

CPOE 3227                            

SE 3227 / 

OE 3227 

БП ТК                  

БД КВ 

1) Экономика 

салаларындағы сандық 

өзгерістер / Цифровые 

преобразования в отраслях 

экономики 

2) Салалық экономика / 

Отраслевая экономика 

4 6 Э 120 18 18 0 12 72           4     

KTKKATD 

3228 / 

RFTBP 

3228                        

KKT 3228 / 

SFT 3228 

БП ТК                  

БД КВ 

1) Қаржылық 

технологияларды  дамыту / 

Развитие финансовых 

технологий  

2) Қазіргі қаржылық 

технологиялар / 

Современные финансовые 

технологии 

4 6 Э 120 18 18 0 12 72           4     

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   19     390 66 51 0 39 234         5 8     

БПМ

-9       

МБД

-9 

Банк қызметі 

және басқару 

/ Банковские 

услуги и 

управление  

BI 3230 / 

BD 3230        

IK 3230 / IF 

3230 

БП ТК                  

БД КВ 

1) Банк ісі / Банковское 

дело                               2) 

Исламдық қаржыландыру / 

Исламское 

финансирование 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90         5 

  

    

SBM 3231 / 

SBM 3231                                        

Sak 3231/ 

Str 3231 

БП ТК                  

БД КВ 

1) Стратегиялық банктік 

менеджмент / 

Стратегический 

банковский менеджмент          

2) Сақтандыру / 

Страхование 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90         5       

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   10     300 60 30   30 180         10       
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БП циклі бойынша барлығы / Итого по циклу БД 112     
336

0 
612 

50

4 
  

31

2 

193

2 
11 11 21 21 30 18     

              БЕЙІНДЕУШІ  ПӘНДЕР ЦИКЛІ / ЦИКЛ  ПРОФИЛИРУЮЩИХ  ДИСЦИПЛИН - 60  кредит/кредитов - оның ішінде / из них:                                                                                                                                                                                                      

 Жоғары оқу орнының компоненті (ЖК)/Вузовский компонент (ВК) - 35 кредит/кредитов, Таңдау компоненті (ТК)/Компонент по выбору (КВ) - 25 кредит/кредитов 

БПМ

-10      

МБД

-10 

Қаржыны 

басқару / 

Управление 

финансами 

RR 3332/ 

KF 3332 

БП ЖК               

ПД ВК 

Корпоративтік қаржы / 

Корпоративные финансы 
6 6 Э 180 45 15 0 15 105           6     

KM 3333 / 

FM 3333 

БП ЖК               

ПД ВК 

Қаржылық менеджмент / 

Финансовый менеджмент 
6 6 Э 180 45 15 0 15 105           6     

IKN 3334   

FKI 3334  БП ЖК               

ПД ВК 

Инвестицияларды 

қаржыландыру және  

несиелендіру / 

Финансирование и 

кредитование инвестиций                              

5 7 Э 150 30 15 0 15 90             5   

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   17     510 120 45   45 300           12 5   

БПМ

-11       

МПД

-11 

Мемлекет 

және құқық / 

Государство 

и право 

MMA 4335 /               

GChP 4335     

MB 4335 / 

GB 4335 

БП ТК                 

ПД КВ 

1) Мемлекеттік жеке 

меншік әріптестік / 

Государственно-частное 

партнерство                                                        

2) Мемлекет және бизнес / 

Государство и бизнес 

5 7 Э 150 30 15 0 15 90       

  

    5 

  

KK 4336/ 

FP 4336       

KasK 4336 / 

PP 4336 

БП ТК                 

ПД КВ 

1) Қаржылық құқық / 

Финансовое право                                                                  

2) Кәсіпкерлік құқық / 

Предпринимательское 

право 

5 7 Э 150 30 15 0 15 90       

  

    5 

  

MKB 4337 /            

GFK 4337                        

MB 4337 / 

GB 4337 

БП ТК                 

ПД КВ 

1) Мемлекеттік қаржылық 

бақылау / 

Государственный 

финансовый контроль                                                       

2) Мемлекеттік бюджет / 

Государственный бюджет 

5 7 Э 150 30 15 0 15 90             5 

  

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   15     450 90 45   45 270             15   

БПМ

-12     

МПД

-12 

Басқару және 

талдау / 

Управление и 

анализ 

IZhT 4339 

/AIP 4339 

UE 4339 / 

NE 4339 

БП ТК                 

ПД КВ 

1) Инвестициялық 

жобаларды талдау / 

Анализ инвестиционных 

проектов               2) 

Ұлттық экономика / 

Национальная экономика 

5 7 Э 150 30 15 0 15 90             5   

TB 4340 / 

UR 4340 

BKTM 4340 

/                                  

БП ТК                 

ПД КВ 

1) Тәуекелдерді басқару / 

Управление рисками                                                             

2) Тәуекел менеджмент / 

Риск-менеджмент  

5 7 Э 150 30 15 0 15 90             5   



83 

 

RMBD 4340 

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   10     300 60 30   45 180             10   

КПМ

-13      

МПД

-13 

Кәсіби іс-

тәжірибе / 

Профессиона

льная 

практика 

 ОT / PP  
БП ЖК             

ПД ВК 

Өндірістік іс-

тәжірибе/Производственна

я практика 

10 8   300   
30

0 
                    10 

DAР / PrDP  
БП ЖК            

ПД ВК 

Диплом алдындағы іс-

тәжірибе/Преддипломная 

практика 

8 8   240   
24

0 
                    8 

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   18     540   
54

0 
                    18 

БП циклі бойынша барлығы / Итого по циклу ПД 60     
180

0 
270 

66

0 
  

13

5 
750           12 30 18 

ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ / ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ҚА-

14 

ИА-

14 

Қорытынды 

аттестаттау / 

Итоговая 

аттестация 

DZhDKKET

/  

NZDRPSKE 

  Дипломдық жұмысын 

(жобасын)  дайындау мен 

қорғау және кешенді 

емтиханды тапсыру / 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или подготовка и 

сдача комплексного 

экзамена 

12 8                             12 

Қорытынды аттестаттау бойынша барлығы/Итого по итоговой аттестации 12     360 360     
12

0 
240               12 

  
Оқу жоспары бойынша    Итого по учебному плану 240     

720

0 
906 

16

41 
15 

77

4 

386

4 
30 30 30 30 30 30 30 

3
0 

  

ЖБП циклі 

бойынша 
    По циклу ООД 

56     

168

0 126 

41

1 15 

20

4 924                 

  
ЖБП МК                                    ООД ОК 

51     

153

0 96 

39

6 15 

18

9 834                 

  ЖБП ТК                                    ООД/КВ 5     150 30 15 0 15 90                 

  

БП циклі 

бойынша 
    По циклу БД 

112     

336

0 612 

50

4 0 

31

2 

193

2                 

  
БП ЖК                                    БД/ВК  

54     

162

0 300 

23

7 0 

15

9 924                 

  
БП ТК                                    БД/КВ  

58     

174

0 312 

26

7 0 

15

8 

100

3                 

  

БП циклі 

бойынша 
    По циклу ПД 

60     

180

0 254 

71

4  0 

17

6 656                 

  
БП ЖК                                    БД/ВК  

35     

105

0 104 

64

4 0 86 216                 



84 

 

  КП ТК                                    ПД/КВ  25     750 150 70 0 90 440                 

  
Қорытынды аттестаттау 

бойынша 
  По итоговой аттестации 

12     360       

12

0 240                 
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