


Уважаемый магистрант! 

Вашему вниманию предлагается Каталог элективных дисциплин по образовательной программе  «7М04107 

Финансы»  , представляющий собой систематизированный перечень элективных дисциплин. Каталог элективных 

дисциплин, предлагаемый кафедрой  экономических дисциплин, позволит Вам самостоятельно сформировать 

индивидуальную траекторию обучения.  

При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины образовательной программы делятся на 2 цикла: цикл  

базовых дисциплин и цикл профилирующих дисциплин. В соответствии с Государственным общеобязательным 

стандартом высшего образования (приказ Министра образования и науки от 31.10.2018 года № 604) в цикл базовых 

дисциплин и цикл профилирующих дисциплин представлен двумя видами дисциплин – вузовский компонент и компонент 

по выбору. В цикле базовых дисциплин Вы должны освоить 35 академических кредитов, из них 20 академических 

кредитов вузовского компонента и 15 академических кредита компонента по выбору; в цикле профилирующих дисциплин 

– 49 академических кредитов, из них: вузовский компонент – 32 кредитов, компонент по выбору – 17 академических 

кредитов.  Из каждой группы элективных дисциплин Вы выбираете одну учебную дисциплину. При выборе элективных 

дисциплин Вам окажет помощь куратор-эдвайзер. 

 

Құрметті магистрант! 

Сіздердің назарларыңызға «7М04107 Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша элективті пәндер каталогы 

ұсынылады, ол элективті (таңдау) пәндердің жүйелендірілген тізбесі болып табылады. Экономикалық пәндер кафедрасы 

ұсынған элективті (таңдау) пәндер каталогы оқытудың жеке траекториясын өз бетінше қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Кредиттік оқыту технологиясы кезінде білім беру бағдарламасының барлық оқу пәндері 2 циклге бөлінеді:  базалық 

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

(Білім және ғылым министрінің 31.10.2018 жылғы № 604 бұйрығымен бекітілген) базалық пәндер циклы және бейіндік 

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

Базалық пәндер циклінде сіз 35 академиялық кредитті, оның ішінде 20 академиялық кредитті жоғары оқу орны 

компонентінің академиялық кредитін және таңдау компонентінің 15 академиялық кредитін меңгеруіңіз тиіс; бейіндік 

пәндер циклінде – 49 академиялық кредит, оның ішінде: жоғары оқу орны компоненті – 32 кредит, сонымен қатар таңдау 

компонентінің 17 академиялық кредиттерді игеруге тиіссіз. Элективті пәндердің әр тобынан сіз бір оқу пәнін таңдайсыз. 

Элективті пәндерді таңдағанда сізге куратор-эдвайзер көмектеседі. 
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Пререкви 

зиттер / 

Пререкви 

зиты 

Пострекви 

зиттер / 

Пострекви 

зиты 

Пәннің сипаттамасы/Описание 

дисциплины 

Оқытудың нәтижелері/ Результаты 

обучения 

Базалық пәндер циклы/Цикл базовых дисциплин-15 кредит/кредитов  

1 AKN 5205  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFR 5205       

Әлемдік қаржы 

нарықтары   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Мировые 

финансовые 

рынки      

5 1 2  Бакалавриат" 

Қаржы " білім 

беру 

бағдарламасын

ың пәндері  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины 

образовательно

й программы 

«Финансы» 

бакалавриата 

Корпорацияның 

қаржысын басқару,  

Қаржы саясатын 

мемлекеттік 

реттеу, 

Мемлекеттің ақша-

несие саясаты  
 

 

 

 

 

 

 

Управление 

финансами 

корпорации, 

Денежно- 

кредитная 
политика 

государства,                                                   

Государственное 

регулирование 

финансовой 

политики   

"Әлемдік қаржы нарықтары" пәні бағалы 

қағаздарды талдау саласында қаржы 

нарығының мамандарын дайындауға 

арналған (қаржы аналитикасы). 

Магистранттар әлемдік қаржы нарықтары 

бойынша ақпараттарға бағдарлануды, 

әлемдік қаржы нарығының архитектурасын 
түсінуді, қаржы нарығының әртүрлі 

сегменттері арасындағы өзара тәуелділікті 

түсінуді, әлемдік қаржы нарығындағы 

оқиғалардың қазақстандық қор нарығына 

әсерін бағалауды үйренеді. 

 

 

Дисциплина «Мировые финансовые рынки» 

предназначена для подготовки специалистов 

финансового рынка в области анализа ценных 

бумаг (финансовая аналитика). Магистранты 

научатся ориентироваться в информации по 
мировым финансовым рынкам, разбираться в 

архитектуре мирового финансового рынка, 

понимать взаимозависимости между 

различными сегментами финансового рынка, 

оценивать влияние событий на мировом 

финансовом рынке на казахстанский 

фондовый рынок. 

Бағалы қағаздар нарығына 

қатысушылардың және қаржы 

теориясының негіздерін, құралдарын, 

процестерін біледі және түсінеді;  

Қаржы активтерінің баға белгілеу 

қағидаттарында талдануға, акциялар 

саудасының инфрақұрылымын 
ұсынуға қабілетті;  

Қаржылық уақытша қатарлармен 

жұмыс істей алады;  

Бағалы қағаздар нарығында баға 

белгілеу қағидаттары туралы 

ақпаратты иеленеді. 

 

 

Знает и понимает процессы, 

инструменты и участников рынка 

ценных бумаг,  основы теории 

финансов; 
Способен разбираться в принципах 

ценообразования финансовых активов, 

представлять инфраструктуру 

торговли акциями; 

Умеет работать с финансовыми 

временными рядами;  

Владеет информацией о принципах 

ценообразования на рынке ценных 

бумаг,  

особенностях биржевой и 

организованной внебиржевой 
торговли ценными бумагами. 



HK 5205/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MF 5205 

Халықаралық 

қаржы    /                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Международн

ые финансы     

5 1 2 Бакалавриат" 

Қаржы " білім 

беру 

бағдарламасын

ың пәндері  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дисциплины 

образовательно

й программы 

«Финансы» 

бакалавриата 

Корпорацияның 

қаржысын басқару,  

Қаржы саясатын 

мемлекеттік 

реттеу, 

Мемлекеттің ақша-

несие саясаты  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Управление 

финансами 

корпорации, 

Денежно- 

кредитная 
политика 

государства,                                                   

Государственное 

регулирование 

финансовой 

политики   

 

 

Пән қазіргі валюта жүйесінің, қаржы 

нарықтарының жалпы заңдылықтарын, 

құрылымын және ұйымдастыру 

принциптерін, Қазақстанның валюта жүйесін 

қалыптастыру ерекшеліктерін зерттейді. 

Магистранттар талдау және синтездеу 

әдістерінің, тарихи әдістің негізінде 

валюталық қатынастарды мемлекеттік реттеу 

принциптерін және валюталық саясат 

түрлерін ажыратуды үйренеді, төлем 
балансын құру әдістерімен танысады, 

халықаралық қаржы нарығының жұмыс істеу 

тәртібін қарастырады. 

 

 

 

Дисциплина изучает общие закономерности, 

структуру и принципы организации 

современной валютной системы, финансовых 

рынков, особенностей формирования 

валютной системы Казахстана. Магистранты 
на основе методов анализа и синтеза, 

исторического метода научатся различать 

принципы государственного регулирования 

валютных отношений и формы валютной 

политики, ознакомятся с методами 

составления платежного баланса, рассмотрят 

порядок функционирования международного 

финансового рынка.  

Валюталық және қаржылық 

нарықтардың және қаржылық 

институттардың қызметін анықтайтын 

макроэкономикалық процестердің 

мәнін, тәуекелдердің халықаралық 

валюталық жүйелерінің эволюциясына 

әсер ететін мінездеме мен 

факторларды біледі;  

Тарихи процестердің өзара 

байланысын көре алады, Халықаралық 
валюта және қаржы нарықтарының 

қазіргі жағдайы туралы ақпаратты оқи 

және түсіне алады, 

макроэкономикалық көрсеткіштердің 

динамикасын түсіндіре алады, талдау 

үшін қажетті ақпаратты таба алады , 

іріктей алады және қорыта алады. 

 

Знает сущность макроэкономических 

процессов, определяющих 

функционирование валютных и 
финансовых рынков и финансовых 

институтов рисками, характеристику и 

факторы, влияющие на эволюцию 

международных валютных систем 

рисками; 

Умеет видеть взаимосвязи 

исторических процессов, читать и 

понимать информацию о современном 

состоянии международных валютных 

и финансовых рынков, 

интерпретировать динамику 
макроэкономических показателей, 

находить, отбирать и обобщать 

информацию, необходимую для 

анализа 

 

2 GZUA 

5206 

 

 

 

 

 

 

 

Ғылыми 

зерттеулерді 

ұйымдастыру 

әдістемесі  

 

 

 

5 1 2 Бакалавриат 

пәндері, 

Ғылымның 

тарихы және 

философиясы  

 

 

Мамандық 

бойынша пәндерді 

оқыту әдістемесі, 

Экономикалық 

пәндерді оқыту 

әдістемесі    

 

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру 

әдістемесі магистранттарды ғылыми 

зерттеудің заманауи әдіснамалық 

принциптері мен тәсілдерімен таныстырады, 

сондай-ақ оларда ғылыми жұмыстарды 

дайындау, жазу, ресімдеу және ұсыну 

дағдыларын қалыптастырады. Магистрант 

Ғылыми зерттеу негіздерін, ғылыми 

зерттеу кезеңдерін біледі. 

Ғылыми зерттеулердің әдіснамалық 

негіздерін меңгеруге, ғылыми-зерттеу 

қызметін ұйымдастыру әдістерін 

көрсетуге қабілетті. 



 

 

 

 

 

MONI 

5206     

 

 

 

  

Методика 

организации 

научных 

исследований   

 

 

 

 

Дисциплины 

бакалавриата, 

История и 

философия 

науки 

  

 

 

 

Методика 

преподавания 

дисциплин  по 

специальности, 

Методика 

преподавания 
экономических 

дисциплин    

  

қандай да бір әдістердің тиімділігін талдау 

негізінде зерттеу жүргізу үшін қажетті өзінің 

жеке зерттеу аппаратын қалыптастырады. 

 

Методика организации научных 

исследований знакомит магистрантов с 

современными методологическими 

принципами и подходами к научному 

исследованию, а также формирует у них 

навыки подготовки, написания, оформления 
и представления научных работ. Магистрант 

на основе анализа эффективности тех или 

иных методов сформирует свой собственный 

исследовательский аппарат, необходимый 

для проведения исследований.  

Категориялық аппаратты және 

практикалық материалды талдау 

дағдыларын меңгереді. 

 

 

Знает  основы научного исследования, 

этапы научного исследования. 

Способен  освоить методологические 

основы научных исследований, 

показать методы организации научно-
исследовательской деятельности. 

Владеет навыками анализа 

категориального аппарата и 

практического материала. 

 
GZZT 5206  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STNI 5206    

Ғылыми 

зерттеулердегі 

заманауи 

технологиялар  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Современные 

технологии в 

научных 

исследованиях 

5 1 2 Ғылымның 

тарихы және 

философиясы, 

Қаржы 

саласындағы 

цифрлық 

трансформация  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

История и 

философия 

науки, 

Цифровая 

трансформация 

в финансовой 

сфере 

Қазақстан 

Республикасының 

индустриялық-

инновациялық 

дамуының 

басымдықтары,  

Қазақстан 
Республикасының 

әлеуметтік-

экономикалық 

даму 

перспективалары 

 

 

  

 

 

 
 

Приоритеты   

индустриально-

инновационного 

развития 

Республики 

Казахстан,  

Перспективы  

социально-

экономического 

развития РК 

Пән ғылыми-зерттеу қызметінің ерекшелігін, 

ғылыми зерттеуді құру принциптері және 

онымен жұмыс істеудің негізгі кезеңдері 

туралы білім жүйесін, ғылыми рефераттау 

және дәйексөзге келтіру принциптерін, 

диссертациялық зерттеуді апробациялау және 

оның нәтижелерін жариялау ерекшеліктерін, 
қорғауға дайындық рәсімдерін оқытады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дисциплина изучает специфику научно-

исследовательской деятельности, систему 

знаний о принципах построения научного 

исследования и основных этапах работы над 

ним, принципы научного реферирования и 

цитирования, особенности апробации 

диссертационного исследования и 

публикации его результатов, процедуры 

подготовки к защите.  

Ғылыми және білім беру ақпаратының 

мәліметтер базасын, 

телекоммуникациялық желілерді, 

негізгі компьютерлік білім беру 

технологияларын, арнайы әдебиетті 

және ғылыми-техникалық ақпаратты, 

кәсіби қызмет саласындағы ғылыми 
жетістіктерді, проблеманы және 

болжамды шешу әдістерін біледі. 

Интернет желісінде ақпаратты 

іздестіруді жүзеге асыруға, озық 

отандық және шетелдік тәжірибені, 

ғылыми және техникалық ақпаратты 

эвристикалық іздеу мен егжей-

тегжейлі талдауды пайдалана отырып, 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін кешенді талдау және 

теориялық жалпылау қабілеті. 
 

Знает  базы данных научной и 

образовательной информации, 

телекоммуникационные сети, 

основные компьютерные 

образовательные технологии,  

специальную литературу и научно-

техническую информацию, научные  

достижения в области 

профессиональной деятельности, 



проблемы и предполагаемые методы 

решения. 

Способен осуществлять поиск 

информации в сети Интернет, 

комплексно анализировать и 

теоретически обобщать результаты 

научно-исследовательских работ с 

использованием информационных 

технологий передового 

отечественного и зарубежного опыта, 
эвристического поиска и детального 

анализа научной и технической 

информации. 

 

3  MBPOA 

6207  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

MPDS  

6207  

 

Мамандық 

бойынша 

пәндерді оқыту 

әдістемесі  

 

 

 

 
 

 

 

 

 Методика 

преподавания 

дисциплин  по 

специальности    

5 2 3 Жоғары мектеп 

педагогикасы,  

Басқару 

психологиясы,  

Ғылыми 

зерттеулерді 

ұйымдастыру 

әдістемесі  
 

 

 

 

 

Педагогика 

высшей школы, 

Психология 

управления, 

Методика 

организации 
научных 

исследований   

 

Педагогикалық 

тәжірибе  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Педагогическая 

практика 

Пән мәдениет және өнер саласында және 

әлеуметтік-мәдени қызмет саласында білім 

беру үдерісін ұйымдастыру мен жүргізудің 

мәні, ерекшелігі туралы негізгі 

мәліметтерден тұрады, дидактиканың 

теориялық-әдіснамалық негіздерін, оның 

негізгі заңдылықтарын, функциялары мен 

әдістерін, оқыту процесінің объектісі мен 
субъектісі ретінде адам дамуының негізгі 

көздері мен заңдылықтарын, оқу-тәрбие 

үдерісін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету 

мен бағдарламалауды ашады. 

 

Дисциплина содержит основные сведения о 

сущности, специфике организации и 

проведения образовательного процесса в 

сфере культуры и искусства и в области 

социально-культурной деятельности, 

раскрывает теоретико-методологические 
основы дидактики, её основные 

закономерности, функции и методы, 

основные источники и закономерности 

развития человека как объекта и субъекта 

процесса обучения, о научно-методическом 

обеспечении и программировании учебно-

воспитательного процесса. 

Пәндерді оқыту, ПОӘК әзірлеу, 

оқытылатын пәндер бойынша 

студенттердің білімін бағалау 

саласындағы білім мен түсініктерді 

көрсетеді. 

Оқытылатын пәндер бойынша дәрістер 

оқи алады, практикалық сабақтар 

өткізеді, пәннің жұмыс оқу 
бағдарламаларын жасай алады . 

 

 

 

 

 Демонстрирует знания и понимание в 

области  преподавания дисциплин,  

разработки УМКД, оценки знаний 

студентов по преподаваемым 

дисциплинам. 

Способен читать лекции по 
преподаваемым дисциплинам, 

проводить практические занятия,   

разрабатывать рабочие учебные 

программы дисциплины. 

 

EPOA 

6207 

 

 

Экономикалық 

пәндерді оқыту 

әдістемесі  

 

5 2 3 Жоғары мектеп 

педагогикасы,  

Басқару 

психологиясы,  

Педагогикалық 

тәжірибе 

 

Пән магистранттарға экономикалық пәндерді 

оқытудың құралдары, әдістері мен 

формаларының жиынтығы туралы жүйелі 

білімді қалыптастырады және олардың 

Экономикалық пәндер бойынша дәріс 

оқу кезінде оқытудың инновациялық 

технологияларын қолданады; 

практикалық сабақтар өткізу; 



 

 

 

 

 

 

 

MPED 

6207 

 

 

 

 

 

 

 Методика 

преподавания 

экономических 

дисциплин    

Ғылыми 

зерттеулерді 

ұйымдастыру 

әдістемесі  

 

 

 

Педагогика 

высшей школы, 

Психология 
управления, 

Методика 

организации 

научных 

исследований   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

практика 

экономикалық цикл пәндерін оқыту бойынша 

оқу үдерісін ұйымдастырудың қажетті 

тәжірибелік дағдыларын меңгеруге 

бағытталған. Пән экономикалық пәндерді 

оқытудың тиімді жолдарын анықтау үшін 

дидактика және экономикалық теорияның 

негізгі ұғымдарын меңгеруге бағытталған. 

Дисциплина формирует у магистрантов 

системные знания о совокупности средств, 

методов и форм преподавания 
экономических дисциплин и направлено на 

приобретение ими необходимых 

практических навыков организации учебного 

процесса по изучению дисциплин 

экономического цикла. Дисциплина 

направлена на усвоение основных понятий 

дидактики и экономической теории для 

определения рациональных путей 

преподавания экономических дисциплин; 

обучение дидактическим основам анализа, 

конструирования учебного материала.  

экономикалық пәндер бойынша оқу 

жұмыс бағдарламаларын және ПОӘК 

әзірлейді. 

Сабақ барысында оқытудың әртүрлі 

әдістерін, тәсілдерін және түрлерін 

қолдануға қабілетті. 

 

Применяет инновационные 

технологии обучения при чтении 

лекции по экономическим 
дисциплинам; проведении 

практических занятий;   разрабатывает 

рабочие учебные программы и УМКД 

по экономическим дисциплинам. 

Способен применять в ходе занятий 

разнообразные методы, приемы и 

формы обучения. 

Бейіндеуші пәндер циклы/Цикл профилирующих дисциплин-17 кредит/кредитов 

4 MANS 
6314  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DKPG  

6314     

Мемлекеттің 
ақша-несие 

саясаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Денежно- 

кредитная 

политика 

государства       

5 2 3 Әлемдік қаржы 
нарықтары, 

Халықаралық 

қаржы,    

Стратегиялық 

банктік 

менеджмент,   

Қаржы 

саласындағы 

цифрлық 

трансформация  

 

  
Мировые 

финансовые 

рынки,                           

Международн

ые финансы,  

Стратегически

й банковский, 

менеджмент  

Зерттеу тәжірибе,  
Тағылымдамадан 

өту,  

Магистрлық 

диссертацияны 

орындау 

 

 

 

 

 

 

 
Исследовательская 

практика, 
прохождение 

стажировки и 

выполнение 

магистерской 

диссертации 

Пән ақша-несие саясатының мәнін, ақша-
несие саясатының әдістері мен құралдарын, 

ҚР Ұлттық Банкінің негізгі нормативтік 

актілерін, ақша-несиелік реттеу 

механизмдерін реттейтін, ақша-несиелік 

реттеу объектілерін, қаржы нарықтарының 

дамуының негізгі үрдістерін оқытады . 

Магистранттар Статистикалық зерттеу 

негізінде ҚР Ұлттық Банкінің қызметіне 

талдау жасайды, ақша-кредит саясатының 

тиімділігін бағалайды. 

 

 
Дисциплина изучает сущность денежно-

кредитной политики, методы и инструменты 

денежно-кредитной политики, основные 

нормативные акты Национального Банка РК, 

регулирующие механизмы денежно-

кредитного регулирования, объекты 

денежно-кредитного регулирования, 

основные тенденции развития финансовых 

Ақша-несиелік реттеудің реттеуші 
механизмдерін, ақша-несиелік 

реттеудің нысандарын, құралдарын 

біледі. 

Баланстық деректер және банк 

секторының маңызды нормативтік 

көрсеткіштері негізінде ақпаратты 

талдай алады, ақша-кредит 

саясатының нәтижелілігін бағалай 

алады . 

Банктердің кредит қабілеттілігін 

бағалау, кредиттік ұйымдардың 

міндетті резервтерін реттеу 
әдістемесін меңгереді. 

 

 

Знает  регулирующие механизмы 

денежно-кредитного регулирования, 

объекты, инструменты денежно-

кредитного регулирования. 



Цифровая 

трансформация 

в финансовой 

сфере 

  

      

рынков. Магистранты на основе 

статистического исследования проведут 

анализ деятельности Национального Банка 

РК банка, оценят эффективность денежно-

кредитной политики  

Умеет анализировать информацию на 

основе балансовых данных и 

важнейших нормативных показателей 

банковского сектора,  оценивать 

результативность денежно-кредитной 

политики. 

Владеет  навыками оценки 

кредитоспособности банков,  

методикой регулирования 

обязательных резервов кредитных 
организаций. 

 

KSMR 

6314  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRFP 

6314 

Қаржы 

саясатын 

мемлекеттік 

реттеу  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Государственн

ое 

регулирование 

финансовой 
политики 

5 2 3 Әлемдік қаржы 

нарықтары, 

Халықаралық 

қаржы,    

Стратегиялық 

банктік 

менеджмент,   

Қаржы 

саласындағы 

цифрлық 
трансформация  

 

 

 

 

 

 

Мировые 

финансовые 

рынки,                           

Международн
ые финансы,  

Стратегически

й банковский, 

менеджмент  

Цифровая 

трансформация 

в финансовой 

сфере 

 

Зерттеу тәжірибе,  

Тағылымдамадан 

өту,  

Магистрлық 

диссертацияны 

орындау 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская 

практика, 
прохождение 

стажировки и 
выполнение 

магистерской 

диссертации 

Пән қаржы саясатын мемлекеттік реттеудің 

мазмұнын ашады. Курсты оқу барысында 

магистранттарда қаржылық сала, оны 

басқару, қабылданатын басқарушылық 

шешімдердің өзара байланысы және 

экономика мен әлеуметтік саланың дамуы 

туралы білім кешені қалыптасады; сонымен 

қатар қаржылық ресурстарды пайдалану 

тиімділігін талдаудың нақты дағдылары 

қалыптасады. 
 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина раскрывает содержание 

государственного регулирования финансовой 

политики. В процессе изучения курса у 

магистрантов формируется комплекс знаний 
о финансовой сфере сфере, управлении ею, 

взаимосвязи принимаемых управленческих 

решений и развития экономики и социальной 

сферы; также вырабатываются конкретные 

навыки анализа эффективности 

использования финансовых ресурсов.  

Қаржы теориясы мен практикасы 

саласындағы жаңа зерттеулердің 

негізгі нәтижелерін, қазіргі қаржы 

жүйесінің даму үрдістерін біледі. 

Қаржы жүйесі мен қаржы саясатының 

жұмыс істеуіне объективті бағалау 

жүргізу үшін қазіргі заманғы аспаптық 

құралдарды қолдана алады. 

 Қаржылық және әлеуметтік-

экономикалық үдерістерді ғылыми 
талдаудың әдістері мен тәсілдерін, 

қаржылық және әлеуметтік-

экономикалық үдерістерді логикалық-

әдіснамалық талдаудың және алынған 

нәтижелерді ғылыми жинақтаудың 

дағдыларын меңгереді. 

 

Знает основные результаты новейших 

исследований в области финансовой 

теории и практики, тенденции 

развития современной финансовой 
системы. 

Умеет применять современные 

инструментальные средства для 

проведения объективной оценки 

функционирования финансовой 

системы и финансовой политики. 

Владеет приемами и методами 

научного анализа финансовых и 

социально-экономических процессов, 

навыками логико-методологического 

анализа финансовых и социально-



экономических процессов и научного 

обобщения полученных результатов 

5 KRIIDB 

6315 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PIIRRK 

6315   

Қазақстан 

Республикасы

ның 

индустриялық-

инновациялық 

дамуының 
басымдықтары  

 

 

 

 

 

 

Приоритеты   

индустриально

-

инновационног

о развития 
Республики 

Казахстан      

4 2 3 Ғылыми 

зерттеулердегі 

заманауи 

технологиялар,  

Қаржы 

саласындағы 
цифрлық 

трансформация 
Бизнес-

зерттеулердегі 

заманауи 

технологиялар  

 

Современные 

технологии в 

научных 

исследованиях 

Цифровая 
трансформация 

в финансовой 

сфере, 

Современные 

технологии в 

бизнес-

исследованиях 

 

Зерттеу тәжірибе,  

Тағылымдамадан 

өту,  

Магистрлық 

диссертацияны 

орындау 
 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская 

практика, 
прохождение 

стажировки и 

выполнение 
магистерской 

диссертации 

Пән Қазақстандағы экономиканың 

трансформациясының қазіргі тенденциялары 

мен бағыттарын, Қазақстанның 

индустриалдық әлеуетін 

модернизациялаудағы құрылымдық 

стратегиялық басымдықтарды, аралас меншік 
нысандарының әлеуметтік-экономикалық 

дамуындағы инновациялық кәсіпкерлік пен 

қаржылық менеджменттің 

макроэкономикалық сипаттамаларын 

зерттейді . 

 

 

Дисциплина изучает современные тенденции 

и направления трансформации экономики в 

Казахстане, структурные стратегические 

приоритеты в модернизации 

индустриального потенциала Казахстана, 
макроэкономические характеристики 

инновационного предпринимательства и 

финансового менеджмента в социально-

экономическом развитии смешанных форм 

собственности. 

Инновациялық экономиканы 

қалыптастыру негіздерін, 

Қазақстандағы экономиканың 

трансформациясының қазіргі 

тенденциялары мен бағыттарын біледі. 

Қазақстанның индустриялық әлеуетін 
жаңғыртудағы құрылымдық 

стратегиялық басымдықтарды, ұлттық 

экономикадағы экономикалық 

процестерді талдай алады . 

Ұлттық экономиканы талдау 

әдістемесі мен құралдарын меңгереді. 

 

Знает  основы формирования 

инновационной экономики, 

современные тенденции и направления 

трансформации экономики в 

Казахстане. 
Умеет анализировать структурные 

стратегические приоритеты в 

модернизации индустриального 

потенциала Казахстана, 

экономические процессы в 

национальной экономике. 

Владеет методикой и инструментами 

анализа национальной экономики. 

KRAED

P 6315 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан 

Республикасы

ның 

әлеуметтік-
экономикалық 

даму 

перспективала

ры  

 

 

 

 

4 2 3 Ғылыми 

зерттеулердегі 

заманауи 

технологиялар,  
Қаржы 

саласындағы 

цифрлық 

трансформация 
Бизнес-

зерттеулердегі 

заманауи 

технологиялар  

Зерттеу тәжірибе,  

Тағылымдамадан 

өту,  

Магистрлық 
диссертацияны 

орындау 

 

 

 

 

 

 

Пән жоспарлау жүйесінің мәні мен 

бағыттылығын, ұлттық экономиканың 

әлеуметтік-экономикалық дамуының ұзақ 

мерзімді жоспарлау жүйесін, Қазақстан 
Республикасының әлеуметтік-экономикалық 

дамуының перспективалық, стратегиялық 

және ағымдағы жоспарлау ерекшеліктерін, 

Қазақстан экономикасының техникалық-

инновациялық-сервистік даму түріне көшу 

концепциясы мен стратегиясын, Қазақстан 

Республикасының экономикасын дамытудың 

Әлеуметтік саясатты, мақсаттарды, 

міндеттерді, еңбек нарығын, 

жұмыссыздық және оның 

проблемаларын, Қазақстан 
экономикасының техникалық-

инновациялық-сервистік даму түріне 

көшу тұжырымдамасы мен 

стратегиясын біледі. 

Ғылыми болжау, жоспарлау, 

бағдарламалау әдістерін тәжірибеде 

қолдана алады;  



 

 

PSERRK 

6315 

  

 

Перспективы  

социально-

экономическог

о развития РК                 

 

 

Современные 

технологии в 

научных 

исследованиях 

Цифровая 

трансформация 

в финансовой 

сфере, 
Современные 

технологии в 

бизнес-

исследованиях  

 

 

 

Исследовательская 

практика, 
прохождение 

стажировки и 

выполнение 

магистерской 

диссертации 

орта мерзімді болжамдарын бағалау 

әдістемесін оқытады. 

 

Дисциплина изучает сущность и 

направленность системы планирования, 

систему долгосрочного планирования 

социально-экономического развития 

национальной экономики, особенности 

перспективного, стратегического и текущего 

планирования социально-экономического 
развития Республики Казахстан, концепции и 

стратегии перехода экономики Казахстана к 

технико-инновационно-сервисному типу 

развития, методику оценки среднесрочных 

прогнозов развития экономики Республики 

Казахстан.  

Ұлттық экономиканы талдау 

әдістемесі мен құралдарын меңгереді. 

 

Знает социальную политику, цели, 

задачи, рынок труда, безработица и ее 

проблемы, концепции и стратегии 

перехода экономики Казахстана к 

технико-инновационно-сервисному 

типу развития. 

Умеет применять методы научного 
прогнозирования, планирования, 

программирования на практике; 

Владеет методикой и инструментами 

анализа национальной экономики. 
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NK  

6316   

Салықтық 

бақылау  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Налоговый 

контроль   

4 2 3 Әлемдік қаржы 

нарықтары,  

 Халықаралық 

қаржы,   

Қаржы 

саласындағы 
цифрлық 

трансформация  

 

 

  

 

 

Мировые 

финансовые 

рынки,                            

Международн
ые финансы,   

Цифровая 

трансформация 

в финансовой 

сфере 

     

Зерттеу тәжірибе,  

Тағылымдамадан 

өту,  

Магистрлық 

диссертацияны 

орындау 
 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская 

практика, 
прохождение 

стажировки и 
выполнение 

магистерской 

диссертации 

Пән табыс салығы бойынша салық базасын 

анықтау тәртібін, салықтарды есептеудің 

мәні мен тәртібін, салық салу саласындағы 

ұйымдар мен мемлекеттің қатынастарын 

реттейтін нормативтік актілерді, 

салықтардың экономикалық мәнін оқытады . 
Талдау және синтездеу әдістерін қолдану, 

сонымен қатар Жүйелік талдау негізінде 

магистрант коммерциялық қызметті жүзеге 

асыру барысында салықтық құқық 

бұзушылықтардың пайда болу тәуекелдерінің 

алдын алуды үйренеді. 

 

Дисциплина изучает порядок определения 

налоговой базы по налогу на прибыль, 

сущность и порядок расчетов налогов, 

нормативные акты, регулирующие 
отношения организации и государства в 

области налогообложения, экономическую 

сущность налогов. На основе применения 

методов анализа и синтеза, а также 

системного анализа магистрант научится 

профилактике рисков возникновения 

налоговых правонарушений в процессе 

осуществления коммерческой деятельности. 

Салық бақылауын жүргізудің түсінігі 

мен мәнін, оның белгілерін, 

принциптерін, түрлерін, нысандарын, 

әдістерін біледі. 

Салық және алымдар туралы 

заңнамаға сәйкес салықтар бойынша 
салық декларациясына (есептеріне) 

көрсеткіштер енгізуге, салық 

тексерулерін жүргізу кезеңінде 

жасалатын бұзушылықтарды 

анықтауға, салық тексерулерінің 

құжаттамасын ресімдеуге, көшпелі 

салық тексеруін жүргізу туралы шешім 

жасауға қабілетті. 

 

Знает  понятие и значение проведения 

налогового контроля, его признаки, 
принципы, виды, формы, методы. 

Способен  вносить показатели в 

налоговые декларации (расчёты) по 

налогам в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах, 

выявлять нарушения, совершаемые в 

период проведения налоговых прове-

рок, оформлять документацию 

налоговых проверок,  составлять 

решение о проведении выездной 

налоговой проверки. 



SM 6316  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NM 6316 

Салық 

менеджменті  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Налоговый 

менеджмент 

4 2 3 Әлемдік қаржы 

нарықтары,  

 Халықаралық 

қаржы,   

Қаржы 

саласындағы 

цифрлық 

трансформация  

 

 
  

 

 

 

 

Мировые 

финансовые 

рынки,                            

Международн

ые финансы,   

Цифровая 
трансформация 

в финансовой 

сфере 

     

Зерттеу тәжірибе,  

Тағылымдамадан 

өту,  

Магистрлық 

диссертацияны 

орындау 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Исследовательская 

практика, 
прохождение 

стажировки и 

выполнение 

магистерской 
диссертации 

Пән салық есептеуінің мәні мен тәртібін, 

салық жүйесінің құрылу принциптері мен 

элементтерін, Қазақстанның қолданыстағы 

салық заңнамаларын, салық салу 

саласындағы ұйымдар мен мемлекеттің 

қарым- қатынасын реттейтін нормативтік 

актілерді оқытады . Талдау және синтездеу 

әдістерін қолдану, сонымен қатар Жүйелік 

талдау негізінде магистрант салық есептілігін 

құруды, салықтар мен алымдарды әртүрлі 
деңгейдегі бюджеттерге есептеу және аудару 

бойынша бухгалтерлік сымдар құруды 

үйренеді. 

 

 

Дисциплина изучает сущность и порядок 

расчетов налогов, принципы построения и 

элементы налоговых систем, действующее 

налоговое законодательстве Казахстана, 

нормативные акты, регулирующие 

отношения организации и государства в 
области налогообложения. На основе 

применения методов анализа и синтеза, а 

также системного анализа магистрант 

научится составлять налоговую отчетность, 

формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней  

Салықтық тексерістерді жүргізуге 

қойылатын талаптарды, салықтық 

тексерістерді жүргізу кезеңінде 

құжаттарды талап ету тәртібін, 

салықтық бақылау нәтижелеріне 

шағымдану іс- шараларын біледі. 

Көшпелі салықтық тексеру жүргізу 

туралы шешім жасауға, құжаттарды 

ұсыну туралы талап ресімдеуге, 

салықты, алымдарды, өсімпұлды, 
айыппұлды төлеу туралы талап 

жасауға, салықтық тексеру нәтижелері 

бойынша салық органдарының 

шешіміне шағым беруге қабілетті. 

 

Знает требования, предъявляемые к 

проведению налоговых проверок, 

порядок истребования документов в 

период проведения налоговых про-

верок, мероприятия обжалования 

результатов налогового контроля. 
Способен составлять решение о 

проведении выездной налоговой 

проверки, оформлять требование о 

представлении документов, составлять 

требование об уплате налога, сбора, 

пени, штрафа, предъявлять жалобу на 

решение налоговых органов по 

результатам налоговых проверок. 

 

7 KKB 
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Корпорацияны

ң қаржысын 

басқару  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 2 3 Әлемдік қаржы 

нарықтары, 

Халықаралық 
қаржы,     

Инновациялық 

жобаларды 

бизнес-

жоспарлау,  

Инновациялық 

менеджмент,  

Бизнес-

зерттеулердегі 

заманауи 

технологиялар  

Зерттеу тәжірибе,  

Тағылымдамадан 

өту,  
Магистрлық 

диссертацияны 

орындау 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән корпорацияның қызмет ету 

принциптерін және корпоративтік басқару 

әдістерін, біртұтас акционерлік 
компаниялардың қаржысынан корпоративтік 

қаржының ерекшеліктері мен 

айырмашылықтарын, нақты экономикадағы 

теорияны, іргелі концепцияларды және 

әдістерді қолдану үшін негізгі шарттарды, 

корпорацияны басқару процесінде қаржылық 

шешімдерді қабылдау негіздерін, 

корпорацияның стратегияларының негізгі 

бағдарларын және капитал салымдарын 

таңдау өлшемдерін оқытады . Магистрант 

Қаржылық орнықтылықтың, 

өтімділіктің, іскерлік және нарықтық 

белсенділіктің, тиімділік пен 
рентабельділіктің негізгі 

көрсеткіштерін, компания қызметінің 

нәтижелеріне қаржыландыру бойынша 

инвестициялық шешімдер мен 

шешімдердің әсерін бағалау тәсілдері 

мен әдістерін біледі. 

Қаржылық есептілікті талдай алады 

және Ұйымның дамуының қаржылық 

болжамын жасай алады, негізделген 

инвестициялық, кредиттік және 

қаржылық шешімдер қабылдай алады . 



 

 

 

 

UFK 

6317           

 

 

  

 

Управление 

финансами 

корпорации       

 

 

  

 

Мировые 

финансовые 

рынки,                                

Международн

ые финансы,    

Бизнес-
планирование 

инновационны

х проектов,       

Инновационны

й менеджмент,     

Современные 

технологии в 

бизнес-

исследованиях 

 

 

 

 

Исследовательская 

практика, 
прохождение 

стажировки и 

выполнение 

магистерской 
диссертации 

қабылданған басқарушылық шешімдерді 

ғылыми негіздеуді үйренеді. 

 

 

 

Дисциплина изучает принципы 

функционирования корпорации и методы 

корпоративного руководства, особенности и 

отличия корпоративных финансов от 

финансов унитарных акционерных 
компаний, основные условия для применения 

теории, фундаментальных концепций и 

методов в реальной экономике, основы 

принятия финансовых решений в процессе 

управления корпорацией, основные 

ориентиры стратегии корпорации и критерии 

выбора вложений капитал. Магистрант 

научится научно обосновывать принятые 

управленческие решения 

Қаржылық есептілікті талдау әдістері 

мен тәсілдерін және инвестициялық, 

кредиттік және қаржылық шешімдерді 

негіздеу тәсілдерін меңгереді. 

 

Знает основные показатели 

финансовой устойчивости, 

ликвидности, деловой и рыночной 

активности, эффективности и 

рентабельности, способы и методы 
оценки влияния инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на результаты 

деятельности компании. 

Умеет анализировать финансовую 

отчетность и составлять финансовый 

прогноз развития организации, 

принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и 

финансовые решения. 

Владеет способами и методами 
анализа финансовой отчетности и 

приемами обоснования 

инвестиционных, кредитных и 

финансовых решений 

KKUKS 

6317 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кәсіпорындард

ы қайта 

ұйымдастыру, 

қаржыландыру 

және 

сауықтыру  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4 2 3 Әлемдік қаржы 

нарықтары, 

Халықаралық 

қаржы,     

Инновациялық 

жобаларды 

бизнес-

жоспарлау,  
Инновациялық 

менеджмент,  

Бизнес-

зерттеулердегі 

заманауи 

технологиялар  

 

 

  

 

 

Зерттеу тәжірибе,  

Тағылымдамадан 

өту,  

Магистрлық 

диссертацияны 

орындау 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән дағдарысқа қарсы менеджердің базалық 

құралдары мен санаттарының мазмұнын, 

экономиканың түрлі деңгейлеріндегі санация 

саясатының негіздері мен принциптерін, 

корпоративтік бақылау нарығының жұмыс 

істеу өлшемдері мен көрсеткіштерін, 

экономика субъектілерін қаржылық 

сауықтыруды жүргізу бойынша іс- шаралар 
стратегиясы мен жүйесін зерттейді. 

Магистрант кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын диагностикалаудың заманауи 

әдістерін қолдана отырып, компания аудитін 

жүргізеді. 

 

 

 

 

 

 

Ұйымның қаржылық сауықтыру 

процесінің технологиясын, 

банкроттық және қаржылық 

сауықтыру рәсімдеріне байланысты 

негізгі ұғымдарды, кәсіпорынның 

қаржылық айналымында дағдарысты 

жағдайлардың пайда болу 

алғышарттарын, қаржылық сауықтыру 
әдістерін және олардың банкроттық 

жағдайында кәсіпорынның қаржылық 

стратегиясы мен тактикасын 

әзірлеумен байланысын біледі.  

Кәсіпорынның қаржылық 

дәрменсіздігіне диагностика жүргізе 

алады, қаржылық сауықтыру әдістері 

мен тәсілдерін таңдай алады . 

Дағдарыстан шығуды және 

кәсіпорынның тұрақты дамуын 

қамтамасыз ету үшін қаржылық 



 

RFOP 

6317 

 

Реорганизация, 

финансирован

ие и 

оздоровление 

предприятий 

 

Мировые 

финансовые 

рынки,                                

Международн

ые финансы,    

Бизнес-

планирование 

инновационны

х проектов,       
Инновационны

й менеджмент,     

Современные 

технологии в 

бизнес-

исследованиях 

 

Исследовательская 

практика, 
прохождение 

стажировки и 

выполнение 

магистерской 

диссертации  

 

 

 

Дисциплина изучает содержание базовых 

инструментов и категорий антикризисного 

менеджера, основы и принципы политики 

санации на различных уровнях экономики, 

критерии и показатели функционирования 

рынка корпоративного контроля, стратегии и 

системы мероприятий по проведению 

финансового оздоровления субъектов 

экономики. Магистрант будет проводить 
аудит компаний применяя современные 

методы диагностики финансового состояния 

предприятия. 

стратегия мен тактиканы әзірлеуге 

қабілетті. 

 

Знает технологию процесса 

финансового оздоровления 

организации, основные понятия, 

связанные с процедурами банкротства 

и финансового оздоровления, 

предпосылки возникновения 

кризисных ситуаций в финансовом 
обороте предприятия, методы 

финансового оздоровления и их связь с 

разработкой финансовой стратегии и 

тактики предприятия в условиях 

банкротства.  

Умеет проводить диагностику 

финансовой несостоятельности 

предприятия, выбирать способы и 

методы финансового оздоровления. 

Способен разрабатывать финансовую 

стратегию и тактику для обеспечения 
выхода из кризиса и стабильного 

развития предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




