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СТУДЕНТКЕ ЖАДЫНАМА
Құрметті, университетінің студенті!

ПАМЯТКА СТУДЕНТУ
Уважаемый, студент университета!

STUDENT MEMO
Dear student of the University!

Сіздердің алдарыңызда оқу пәндерінің
каталогы ұсынылған. Бұл – жүйелі түрде
мазмұндалған элективті таңдау оқу пәндерінің
тізімі. Ол Сіз үшін өзіңіздің жеке оқу
траекториясын өз бетіңізбен, жедел, оралымды
және жан-жақты құру мүмкіндігін беру
мақсатында құрастырылған. Бұл – Жеке оқу
жоспарын құрудағы Сіздің көмекшіңіз.
Кредиттік технологиямен оқу кезінде
барлық оқу пәндері 3 циклге бөлінеді: Жалпы
білім беру пәндері (ЖБП), Базалық пәндер (БП)
және Кәсіптік пәндер (КП). Бұл циклдердің
әрқайсысының ішінде оқу пәндері 2 түрге
бөлінеді: Міндетті компонент және Таңдау
бойынша
компонент
(элективтік,
яғни
таңдалынатын оқу пәндері).
Міндетті компонент пәндері мамандық
бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім
беру стандартымен тағайындалған және сол
мамандықтың
барлық
студенттерінің
қатысуымен оқытылады. Элективті оқу пәндері
Сіздерге
кафедраларында
меңгеру
үшін
ұсынылады. Элективті оқу пәндерінің барлық
тізімінен Сіз тек өзіңізге қызықты оқу пәндерін
ғана таңдай аласыз. Осылайша, Сіздің жеке оқу
жоспарыңыз оқу пәндерінің әрбір циклі бойынша
2 бөлімнен тұрады: Міндетті компонент және
Таңдау бойынша компонент (элективті оқу
пәндері).
Элективті оқу пәндері каталогының
көмегімен
оларды
Сіздің
жеке
оқу
жоспарыңызға енгізу үшін қалай таңдау
жасауға болады?
Тізімдемеде Сіз оқу курсы мен семестрін
табасыз. Өзіңізге Типтік оқу жоспарында
элективті оқу пәндеріне барлығы қанша кредит,

Перед Вами находится Каталог учебных
дисциплин.
Это
–
систематизированный
аннотированный перечень элективных учебных
дисциплин. Он составлен с целью создания для Вас
возможности
самостоятельного,
оперативного,
гибкого
и
всестороннего
формирования
индивидуальной траектории обучения. Это – Ваш
помощник в составлении Вашего индивидуального
учебного плана.
При кредитной технологии обучения все
учебные дисциплины делятся на 3 цикла:
Общеобразовательные (ООД), Базовые (БД) и
профилирующие (ПД). Внутри каждого из этих
циклов учебные дисциплины подразделяются на 2
вида: Обязательный компонент и Компонент по
выбору (элективные, т.е. выбираемые учебные
дисциплины).
Дисциплины Обязательного компонента
установлены Государственным общеобязательным
стандартом образования по специальности и
изучаются всеми без исключения студентами данной
специальности. Элективные учебные дисциплины
предлагаются Вам для изучения кафедрами. Из всего
перечня элективных учебных дисциплин Вы можете
выбрать те, которые интересны именно Вам. Таким
образом, Ваш индивидуальный учебный план по
каждому циклу учебных дисциплин будет включать
в себя 2 раздела: Обязательный компонент и
Компонент по выбору (элективные учебные
дисциплины).
Как выбирать при помощи Каталога
элективные учебные дисциплины для включения
их в Ваш индивидуальный учебный план?
В Перечне найдите Ваш курс и семестр
обучения. Уясните себе, сколько всего кредитов
отводится Типовым учебным планом на элективные

In front of You is a Catalog of academic
disciplines. This is a systematic annotated list of
elective academic disciplines. It is designed to create an
opportunity for you to independently, quickly, flexibly
and comprehensively form an individual learning path.
This is your assistant in drawing Up your individual
curriculum.
With credit technology, all academic disciplines are
divided into 3 cycles: General Education (OOD), Basic
(DB) and profiling (PD). Within each of these cycles,
academic disciplines are divided into 2 types: the
Mandatory component and the elective Component
(elective, i.e., selected academic disciplines). Subjects of
the Mandatory component are established by the State
mandatory standard of education in the specialty and are
studied by all students of this specialty without
exception. Elective academic disciplines are offered To
you for study by departments. From the entire list of
elective academic disciplines, you can choose those that
are interesting to You. Thus, Your individual curriculum
for each cycle of academic disciplines will include 2
sections: a Mandatory component and an elective
Component (elective academic disciplines).
How do I choose elective subjects to include in
Your individual curriculum using the Catalog?
In the List, find Your course and semester of study.
Understand how many credits are allocated in the
Standard curriculum for elective subjects, including
cycles of academic disciplines (left part of the table).
Check out the list of elective courses. Please note that
elective subjects are combined in pairs. Only one
elective academic discipline can be selected from each
pair. Pay Your attention to the prerequisites and postprerequisites of the academic discipline.
Prerequisites - are academic subjects that have been
studied previously and are necessary for the study of the

соның ішінде оқу пәндерінің циклдері бойынша
(кестенің сол жақ бөлігі) кредит бөлінгендігін
анықтап алыңыз. Алдымен элективті оқу пәнінің
тізімімен танысыңыз. Элективті оқу пәндері
жұптасып біріктірілгеніне назар аударыңыз. Әр
жұптан тек бір ғана элективті оқу пәнін таңдауға
болады. Оқу пәнінің Пререквизиттері мен
Постреквизиттеріне назарыңызды аударыңыз.
Пререквизиттер – бұл Сіз бұрын оқыған
және қазіргі уақытта таңдаған оқу пәнін меңгеру
үшін қажет болатын оқу пәндері.
Постреквизиттер – бұл Сіз кейінірек оқи
алатын және оны меңгеру үшін таңдаған оқу пәні
қажет болатын оқу пәндері.
Сіз қызықтырған элективті оқу пәндерінің
сипаттамасын
оқып
шығыңыз
да,
Өз
таңдауыңызды жасаңыз. Сіз таңдаған кредиттер
саны Типтік оқу жоспары бойынша талап
етілетін кредит санына сәйкес болуын тексеріңіз.
Жеке оқу жоспар бланкісіндегі Сіз таңдамаған
оқу пәндерін сызып тастайсыз. Элективті оқу
пәнін таңдау орындауда Сізге Өз эдвайзеріңіз
көмек береді.
Ал енді, Сізге Сіздің жеке оқу
жоспарына енгізу үшін элективті пәндерге
таңдауды жасауды ұсынамыз!

учебные дисциплины, в том числе по циклам
учебных дисциплин (левая часть таблицы).
Ознакомьтесь с самим перечнем элективных
учебных дисциплин. Обратите внимание на то, что
элективные учебные дисциплины объединены в
пары. Из каждой пары можно выбрать только одну
элективную учебную дисциплину. Обратите Ваше
внимание на пререквизиты и постреквизиты учебной
дисциплины.
Пререквизиты – это учебные дисциплины,
которые изучены ранее и которые необходимы для
изучения выбираемой Вами учебной дисциплины.
Постреквизиты – это учебные дисциплины,
которые можно будет изучать позже, и для изучения
которых необходима выбираемая Вами учебная
дисциплина.
Прочитайте описание заинтересовавших Вас
элективных учебных дисциплин и сделайте Ваш
выбор. Проверьте, чтобы количество выбранных
Вами
кредитов
соответствовало
количеству,
требующемуся по Типовому учебному плану. В
бланке
Индивидуального
учебного
плана
вычеркните не выбранные Вами учебные
дисциплины. Осуществить выбор элективных
учебных дисциплин Вам поможет Ваш эдвайзер.
А теперь, предлагаем Вам
выбрать
элективные дисциплины для внесения их в Ваш
индивидуальный учебный план!

chosen academic discipline.
Postrequisits - are academic subjects that can be
studied later, and for the study of which you need the
chosen academic discipline.
Read the description of the elective subjects that
interest You and make your choice. Make sure that the
number of credits you select matches the number
required by the Standard curriculum. In the Individual
curriculum form, cross out the subjects that you have
not selected. Your adviser will help you choose elective
courses.
And now, we invite You to choose elective
subjects to make them into Your individual study
plan!

Курс

Семестр

1

2

1

1

2

3

2

4

1
2

1
4

1

2

1

1

2
3

3
5

2

4

Пән бойынша кредит
Пән коды/ Код дисциплины
Пәннің аты/ Наименование дисциплины
саны/ Количество
кредитов
по дисциплине
3
4
5
Базалық пән (БП) / Базовые дисциплины (БП) – 46 кредит / кредитов
Вузовский компонент 51 кредит
5
KAM1201/MOS1201/MSS1201
Қоғамдық-әлеуметтік Модуль (Академиялық адалдық,
Service Learning, Мәңгілік Ел)/Модуль общественносоциальный (Академическая честность, Service Learning,
Мәңгілік ел)/ Module socio-social (Academic integrity,
Service Learning, Mangilik El)
3
KK(O)t2201/PK(R)Ya 2201/PK(R)l2201 Кәсіби қазақ (орыс)тілі/Профессиональный казахский
(русский)язык/Professional Kazakh (Russian)language
3
KBSht2202/OIYa2202/POfl2202
Кәсіби бағытталған шет тілі /Профессиональноориентированный иностранный язык/ Professionallyoriented foreign language
3
KoSnb1202/Lid1202/Lead1202
Көшбасшылық /Лидерство/ Lead
5
ZhDM2203/MLR2203/MPD2203
Жеке даму модулі (Шешендік өнер, Дизайнерлік
ойлау)/Модуль личностое развитие (Ораторское
искусство, Дизайн мышления)/ Module personal
development (public Speaking, Design thinking)
4
BEN1203/ОBU1203/FOA1203
Бухгалтерлік есеп негіздері /Основы бухгалтерского учета/
Fundamentals of accounting
6
ANB1204/DKB1204/DKB1204
Ақша, Несие, Банктер /Деньги,кредит,банки/ Money, credit,
banks
3
BI2204/BD 2204/B2204
Банк ісі/Банковское дело/ Banking
3
PrBBY3201/PrOBB3201/PrOBB3201
Мамандық бойынша практикум «Нұрбанк» АҚ банк
бизнесін ұйымдастыру» /Практикум»«Практикум по
специальности «Организация банковского бизнеса АО
«Нурбанк»«/ Workshop on the specialty « organization of
banking business of Nurbank JSC»«
3
KKKZH2205/CRBk 2205/MRBk2205
Компанияның қосылуы, қайтақұрылуы және
жұтылуы/Слияние, рестуктуризация и банкротсво
компании/ Merger, restructuring and bankruptcy of the

2

4

5

4

7

4

3

6

4

2

3

3

2

3

5

2

4

5

3

5

5

4

7

6

2

3

5

2

3

4

company
PrMK2206/PrGF2206/PrSF2206
Мамандық бойынша практикум «Мемлекеттік
қаржы»/Практикум по специальности «Государственные
финансы»/Workshop on the specialty «State finance»
PrKSKT4201/PrFAKS4201/PrFACS4201 Мамандық бойынша практикум «Корпоративтік
сектордың қаржылық талдауы»/Практикум по
специальности* Финансовый анализ корпоративного
сектора / Workshop on the specialty* Financial analysis of the
corporate sector
PrCI3202/PrSD3202/PrIB
Мамандық бойынша практикум «Сақтандыру ісі СК
«Виктория»/Практикум по специальности «Страховое
дело СК «Виктория»«/Workshop on the specialty*Insurance
business of SC «Victoriya»
Компонент по выбору – 53 кредит
ET2207/ET2207/ET2207
Экономикалық теория/Экономическая теория/ Economic
theory
EIT2207/IEU2207/HET2207
Экономикалық ілімдер тарихы/История экономических
учений/ History of economic teachings
Mik2208/ Mik2208/ Mik2208
Микроэкономика/ Микроэкономика/ Microeconomics
MT2208/MA 2208/MA 2208
Микроэкономикалық талдау /Микроэкономический
анализ/ Microeconomic analysis
Mak2209/ Mak2209/ Mak2209
Макроэкономика/ Макроэкономика/ Macroeconomics
EMR2209/GRE2209/SRE2209
Экономиканы мемлекеттік реттеу /Государственное
регулирование экономики/ State regulation of the economy
Stat 3203/ Stat 3203/ Stat 3203
Статистика/ Статистика/ Statistics
KBS3203/FBS 3203/FBS 3203
Қаржы-банк
статистикасы
/Финансово-банковская
статистика/ Financial and banking statistics
DOSS/4202DONN4202/DTTT4202
Дуалды оқыту жүйесі бойынша пән «Салық және салық
салу»/ «Дисциплина по системе дуального обучения
«Налоги и налогообложение»/ Discipline on the system of
dual training « Taxes and taxation»
S2210/ S2210/I2210
Сақтандыру /Страхование/ Insurance
SI2210/SD 2210/IB 2210
Сақтандыру ісі /Страховое дело/ Insurance business
BKN2211/RSB2211/SM2211
Бағалы қағаздар нарығы/Рынок ценных бумаг/ Securities
market
KV2211/FV 2211/SE 2211
Қор биржасы /Фондовая биржа/ Stock exchange

3

6

2

3

3

6

3

6

3

5

3

5

4

7

4

7

3

5

4

7

Корпоративтік қаржы /Корпоративные финансы/ Corporate
finance
AKK3204/FAK3204/FJSK 3204
Акционерлік қоғам қаржысы/ Финансы акционерных
компании/ Finance of joint-stock companies
5
KK2212/VF 2212/IF2212
Қаржыға кіріспе/Введение в финансы /Introduction to
Finance
MK2212/BS 2212/IS2212
Мамандыққа кіріспе/Введение в специальность /
Introduction to the specialty
3
MB3205/GB3205/SB3205
Мемлекеттік бюджет /Государственный бюджет/ State
budget
TZh3205/PS3205/PS3205
Төлем жүйесі/Платежная система/ Payment systems
5
KT3206/FA3206/FA3206
Қаржылық талдау/Финансовый анализ/ Financial analysis
KET3206/AFO 3206/FSA3206
Қаржылық есептілікті талдау /Анализ финансовой
отчетности/ Financial statement analysis
5
MBA3207/GKA3207/SCA3207
Мемлекеттік бақылау және аудит /Государственный
контроль и аудит/ State control and audit
KBA3207/FKA3207/FCA3207
Қаржылық бақылау және аудит /Финансовый контроль и
аудит/ Financial control and audit
Кәсіптік пәндер (КП) / Профилирующие дисциплины (ПД) – 48 кредит / кредитов
5
KU3301/OK3301/OT3301
Қазынашылықты
Ұйымдастыру
/Организация
Казначейства/ Organization Of The Treasury
K3301/K3301/T3301
Қазынашылық /Казначейства/ Treasuries
5
KNzhD4301/FRiP 4301/FMaI4301
Қаржы нарығы және делдалдары/Финансовые рынки и
посредники/ Financial markets and intermediaries
KRKI4301/FIRK 4301/FIRK 4301
ҚР қаржы институттары /Финансовые институты РК/
Financial institutions of the Republic of Kazakhstan
5
KN4302/FM4302/FM4302
Қаржылық
менеджмент/Финансовый
менеджмент/
Financial management
KS4302/FP4302/FP4302
Қаржы саясаты /Финансовая политика/ Financial policy
4
KRSZh3302/NSRK3302/TSRK3302
ҚР салық жүйесі /Налоговая система РК/ Tax system of the
Republic of Kazakhstan
XSS3302/MN3302/IT3302
Халықаралық
салық
салу
/Международное
налогообложение/ International taxation
5
1C OPB4303/ UP 1CB 4303/IS TWA
1С оқу практикумы: Бухгалтерия /Учебный практикум
4303
1C:Бухгалтерия/ 1C training workshop:Accounting
VEAZH4303/ ASBU 4303/ASinA4303 Бухгалтерлік
есептегі
автоматтандырылған
5

KK3204/KF3204/CF3204

4

7

5

IKN4304/FKI4304/FLI4304

IK4304/FI4304/FI4304
3

5

3

IK3303/IF3303/IB3303
ShEK3303/FZS3303/FFC3303

3

6

5

VO3304/VO3304/CO3304
NI3304/CD3304/CB3304

4

7

5

KNMV4305/UFKY4305/MFCI4305

KKM4305/FMC4305/FMC 4305
4

7

6

P/PA4305

жүйелер/Автоматизированные системы в бухгалтерском
учете/Automated systems in accounting
Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру
/Финансирование и кредитование инвестиции/ The
financing and lending of investments
Инновацияларды
қаржыландыру/
Финансирование
инновации/ Financing innovation
Ислам қаржысы/Исламские финансы/ Islamic finance
Шет ел қаржысы /Финансы зарубежных стран/ Financial of
foreign countries
Валюталық операциялар/Валютные операции(на англ.яз)/
Currency operation(in English)
Несие ісі /Кредитное дело(на англ.яз)/ Credit business(in
English)
Қаржы-несие
мекемелерін
басқару/Управление
финансово-кредитными учреждениями/ Management of
financial and credit institutions
Компанияның қаржылық мониторингі /Финансовый
мониторинг компании/ Financial monitoring of the company
Дипломалды/
Жоба
алдындағы
талдау
/Преддипломный/Предпроектный анализ

№

1
1

Код
дисциплин
ы
2
KAM1201/
MOS1201/
MSS1201

ПӘННІҢ АТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

NAME OF THE DISCIPLINE

3
Пән аталуы: Қоғамдық-әлеуметтік Модуль
(Академиялық адалдық, Service Learning,
Мәңгілік Ел) (Академ. Хон., SL, Мәңгілік ел)
Кредит саны: ECTS – 5
Пререквизиттер: Қазіргі заманғы Қазақстан
тарихы
Постреквизиттер: Философия
Пән оқыту мақсаты: ұлттық сана-сезімі,
патриоттық рухы мен кәсіби біліктілігі жоғар,
бәсекеге
қабілетті,
ұлттың
рухани
құндылықтарының дамуы үшін жауапкершілік
сезімге ие, өзге мәдениет өкілдерімен сұхбат
құра алатын мамандардың жаңа буынын
тәрбиелеу
Қысқаша мазмұны:
«Мәңгілік ел» пәні
ұлттық
сана-сезімнің,
ұлттық
рухтың,
патриотизм рухының, тарихи сана мен
әлеуметтік жадының, кәсібилік пен бәсекеге
қабілеттілік рухының жоғары жаму деңгейі
бар; Қазақстан халқының тәуелсіздігін,
қауіпсіздігін, тұрақтылығын, дамуы мен
тұрмысын жақсарту жөніндегі белсенді де
шешімді іс-қимылдарға дайын болатын,
ұлттық мәдениеттің рухани құндылықтарын
дамытып сақтауға жауапты, өзге мәдениеттер
өкілдерімен сындарлы келісім құруға дайын
мамандардың жаңа буынын, қоғамның
әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеуге
көмектеседі.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Пәнді оқыған студенттер:
Білуі қажет:
«Мәңгілік
ел»
пәнінің
басты
ұғымдарын (этнос, ұлт, діл, ұлттық діл, ұлттық
идея, тәрбие, ұлттық мәдениет, этникалық
сана, салауатты өмір салты);

4
Модуль
общественно-социальный
(Академическая честность, Service Learning,
Мәңгілік ел
Объем в кредитах: в кредитах ECTS - 5
Пререквизиты:
Современная
история
Казахстана
Постреквизиты: Философия
Целью
преподавания
дисциплины
является: воспитание нового поколения
специалистов
с
высоким
уровнем
национального
самосознания,
духа
патриотизма, духа профессионализма и
конкурентноспособности, ответственных за
развитие и сохранение духовных ценностей
национальной культуры, способных строить
диалог с представителями других культур.
Краткое
содержание:
Идея
предмета
«Мәңгілік Ел», - дать будущим специалистам
целостное представление об истоках народных
традиций и интересах Отечества, раскрыть
суть казахского бытия в социокультурном
пространстве, воспроизвести общественную и
внутреннюю жизнь человека, базирующуюся
на
открытой
системе
равноправных
взаимоотношений и единстве сообщества
людей в определенном местожительстве.
Ожидаемые результаты изучения:
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
Знать:

сущность основных понятий предмета
«Мәңгілік Ел» (этнос, нация, менталитет,
национальный менталитет, национальная идея,
национальное
воспитание,
национальное
самосознание,
этническое
сознание,
национальная
культура,
культура

5
Module socio-social (Academic integrity,
Service Learning, Mangilik El
Volume in credits: in ECTS credits-5
Prerequisites: Modern history of Kazakhstan
Postrequisits: Philosophy
The purpose of teaching the discipline is to
educate a new generation of specialists with a
high level of national consciousness, the spirit of
patriotism, the spirit of professionalism and
competitiveness,
responsible
for
the
development and preservation of the spiritual
values of national culture, able to build a
dialogue with representatives of other cultures.
Outline: The idea of the subject «Mangilik El»
is to give future specialists a holistic view of the
origins of folk traditions and the interests of the
Fatherland, to reveal the essence of Kazakh life
in the socio-cultural space, to reproduce the
social and internal life of a person based on an
open system of equal relations and unity of the
community of people in a certain place of
residence.
Expected results of the study:
Students who have studied this discipline must:
Know:
* the essence of the main concepts of the subject
«Mangilik El» (ethnicity, nation, mentality,
national mentality, national idea, national
education,
national
identity,
ethnic
consciousness, national culture, culture of
interethnic communication, healthy lifestyle,
intellectual potential, competitiveness, etc.)
* the essence of the national idea of the Republic
of Kazakhstan «Mangilik El» in the context of
its three most important components (ethnoforming, civil, national);

Қазақстан Республикасының «Мәңгілік
ел» ұлттық идеясының мәні;
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясының
философиялық-әдіснамалық негізі ретіндегі
қазақтану ілімінің мәні;
Болашақ мамандардың ұлттық санасын
дамытудың әдіснамалық негізін.
Істей алуы қажет:

Идентификацияның әр деңгейінен
мәселені анықтай алу мен оны шешу
жолдарын таба білу;

Барлық қазақстандық этностарға ортақ
құндылықтарды, тұлғаның құқығы мен
еркіндігін құрметтей отырып, азаматтық
қоғамда лайықты өмір сүре білу.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
дағдылануы қажет:

ұлттық қатыстылығына қарамаста
негізгі құрамдас бөліктері тарих, тіл, салтдәстүр, өзіндік ерекшелік болып табылатын,
әлем мәдениетінің табиғи бөлігі ретіндегі
қазақ халқының ұлттық мәдениетіне терең ену
арқылы ұлттық сана-сезім мен ұлттық рухты,
сонымен бірге қазақ халқының ұлттық
мүдделерін, ұлттық құндылықтары мен құнды
бағдарларын ұғынып қабылдауға дағдылану.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
төмендегі құзыреттерге қол жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
Болашақ мамандардың ұлттық санасезімін қалыптастырып, қазақ халқының
ұлттық мүддесі мен құндылықтар бағдарын
саналы түрде қабылдауына жол ашу.
Мемлекет құрушы ұлт студенттерінің
(олардың ұлтына қарамастан) ұлттық санасезімнің базалық тетігі ретінде қазақ тілін
үйренуге даярлығын қалыптастыру.
Этникааралық, конфессияаралық және
мәдениетаралық
сұхбат
құруға
толық
әзірліктегі жан-жақты әрі зияткерлік тұрғыда
-

межнационального общения, здоровый образ
жизни,
интеллектуальный
потенциал,
конкурентоспособность и пр.)

сущность национальной идеи Республики
Казахстан «Мәңгілік Ел» в контексте трех ее
важнейших
составляющих
(этноформирующей,
гражданской,
общенациональной);

сущность
учения
казахтану
как
философско-методологической
основы
национальной идеи «Мәңгілік Ел»,

сущность
методологических
основ
развития
национального
самосознания
будущих специалистов;
Уметь:

определять проблемы на каждом
уровне идентификации и находить пути их
решения.

достойно
жить
в
гражданском
обществе, уважая права и свободы личности,
ценности, общие для всех казахстанских
этносов
По результатам обучения бакалаври должен
обладать навыками:

рефлексировать и определять уровень
сформированности:
а)
этнической
идентификации
на
уровне
«
Я»
представитель
казахского
народа»;
б)гражданской идентификации на уровне «Я,
Мы» – представители Государства Казахстан;
в)общенациональной(общегосударственной)
идентификации на уровне « Я, Мы, Вместе» интеллектуальная,
конкурентоспособная
нация.
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:
- Общекультурные компетенции (ОК):
этнопедагогической,
этнокультурной,
поликультурной компетентностями, культурой

• the essence of the teachings of Kazakhtan as a
philosophical-methodological basis of the
national idea «Mangilik El»,
* the essence of the methodological basis for the
development of national consciousness of future
specialists;
Be able to:
* identify problems at each level of
identification and find ways to solve them.
* to live with dignity in a civil society,
respecting the rights and freedoms of the
individual, values common to all Kazakh ethnic
groups
According to the results of training a bachelor
must have the following skills:
* reflect and determine the level of formation: a)
ethnic identification at the level of « I «- a
representative of the Kazakh people»; b)civil
identification at the level of «I, We» –
representatives of the state of Kazakhstan; C)
national(national) identification at the level of
«I, We, Together» - an intellectual, competitive
nation.
According to the results of training the bachelor
must master the following competencies:
- General cultural competence (CA):
- ethno-pedagogical,
ethno-cultural,
multicultural competence, culture of interethnic
harmony and communication;
- socio-political competence;
- information and communication skills;
o competence related to the resolution of
problems.
Program Manager: Ph. D., AC. prof. Kusainov
D. U.

дамыған, перманентті түрде кемелденетін
тұлғаны қалыптастыру. 4.Болашақ мұғалімді
алдағы кәсіптік қызметте ұдайы өзін-өзі
тәрбиелеуге, өз білімін толықтыруға
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Кәсіби қазақ (орыс) тілі
Кредиттердің көлемі: ECTS - 3
Пререквизиттер: қазақ (орыс) тілі.
Курстың постреквизиттері: Қазақ (орыс) тілі
Пәннің мақсаты: Білім берудің кәсіптік
бағдарлау қағидатын іске асыруды қамтамасыз
ету, олардың қызмет саласындағы жеткілікті
кәсіби қарым-қатынасқа қажетті студенттердің
коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру
Курстың түпкі мақсаты - мамандықтың
тіліне негізделген коммуникативтік және
лингвистикалық құзыреттілікті қалыптастыру,
студенттердің кәсіби даярлығын арттыру.
Қысқаша мазмұны: «Кәсіби қазақ (орыс)
тілі» пәнін оқып-үйрену ақпараттандыру және
дамыту функцияларын жүзеге асырады,
педагогика
мен
психология
саласында
болашақ кәсіптік сөйлеуді дамытуға, кәсіби
қызметте орыс тілінің байлығын саналы түрде
қолдану дағдыларын қалыптастыруға ықпал
етеді. Курстың негізі ғылыми негізделген
теориялық ұстанымдары бар. Сонымен қатар
ол жаңа ғылыми бағыттарды көрсетеді,
сондай-ақ болашақ мамандардың практикалық
қызметінің
ғылыми
тұжырымдамасын
үйлестіреді.
Пәндерді оқу нәтижесінде студент:
Білу керек:
- орыс тілі лексикасының стилистикалық
стратификациясы және оның мамандығы
бойынша ғылыми және ресми бизнес стилінің
ерекшеліктері;
мамандықтың
лексикалық
және

межнационального согласия и общения;
- социально-политическими
компетентностями;
- информационной,
коммуникативной
компетентностями;
- компетентностью, связанной с разрешением
проблем.
Профессиональный казахский(русский) язык
Объем в кредитах: в кредитах ECTS - 3
Пререквизиты: Казахский (русский) язык.
Постреквизиты курса: Профилирующие
дисциплины,
при
изучении
которых
совершенствуются
профессиональные
коммуникативные навыки.
Цель изучения дисциплины:
является обеспечение реализации принципа
профессиональной направленности обучения,
формирование у студентов коммуникативной
компетенции, необходимой для адекватного
профессионального общения в сфере их
деятельности. Конечная цель курса –
формирование коммуникативной и языковой
компетенции на основе языка специальности,
совершенствование
профессиональной
подготовки студентов.
Краоткое содержание: Изучение дисциплины
«Профессиональный
казахский (русский)
язык» осуществляет как информирующую, так
и развивающую функции, способствует
развитию речевого мышления будущего
специалиста в области педагогики и
психологии,
формированию
навыков
сознательного
использования
богатств
русского
языка
в
профессиональной
деятельности. В курсе представлены основные
теоретические
положения
в
наиболее
утвердившейся
научной
интерпретации.
Вместе с тем в нем отражаются новые научные
направления,
а
также
осуществляются
координация
научной
концепции

Name of discipline:
Professional Kazakh
(Russian)language
Volume in credits: ECTS - 3
Prerequisites: Kazakh (Russian) language.
Post-requisites of the course: Major
disciplines, the study of which improves
professional communication skills.
The purpose of studying the discipline:
It is to ensure the implementation of the
principle of professional orientation of
education,
the formation of
students'
communicative competence necessary for
adequate professional communication in their
field of activity. The ultimate goal of the course
is the formation of communicative and linguistic
competence based on the language of the
specialty, improving the professional training of
students.
Short content: Studying the discipline
“Professional Kazakh (Russian) language”
carries out both informing and developing
functions, contributes to the development of
verbal thinking of a future specialist in the field
of pedagogy and psychology, and the formation
of the skills of conscious use of the wealth of the
Russian language in professional activities. The
course presents the main theoretical provisions
in the most established scientific interpretation.
At the same time, it reflects new scientific
directions, and also coordinates the scientific
concept of the practical activities of future
professionals.
As a result of studying the discipline, the student

грамматикалық минимумы, арнайы ауызша
аудармалар, маманның жазбаша және ауызша
кәсіби сөзіне тән фразеологизмдер; :
Игеру керек:
- ауызша сөйлеу жанрлары (кәсіби әңгімелесу,
ақпарат алмасу, пікірталас жүргізу) және жазу
(ресми хаттар, ресми жазбалар, нұсқаулықтар,
түрлі
құқықтық
құжаттар
жасау,
жазылғандарды редакциялау).
Меңгеру керек:
- кәсіби тұрғыдан жұмыс істеу дағдылары.
Мүмкін болу:
- әртүрлі тілдік жағдайларға араласып,
өздерінің коммуникативтік ниеттерін барабар
түрде жүзеге асырады; - орыс тіліндегі
жазбаша
мәтіндерді
құрастыруға,
лингвистикалық сөздіктер мен анықтамалық
материалдарды қолдана отырып,
орфографиялық, пунктуация және сөз сөйлеуге
сауатты.
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практической
деятельности
будущих
профессионалов.
В
результате
изучения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
стилистическое расслоение лексики
русского языка и особенностях научного и
официально-делового стиля в преломлении на
сферу своей специальности;
- лексический и грамматический минимум
языка
специальности,
специфические
словесные
обороты,
фразеологизмы,
характерные для письменной и устной
профессиональной речи специалиста;
Владеть:
жанрами
устной
речи
(вести
профессиональную
беседу,
обмениваться
информацией, вести дискуссию) и письменной
речи (составлять официальные письма,
служебные записки, инструкции, различные
юридические
документы;
редактировать
написанное).
Усвоить:
- навыки оперирования профессиональными
терминами.
Уметь:
- ориентироваться в различных языковых
ситуациях, адекватно реализовывать свои
коммуникативные намерения;
- грамотно
в
орфографическом,
пунктуационном и речевом отношении
оформлять письменные тексты на русском
языке, используя лингвистические словари и
справочную литературу.
Кәсіби бағытталған шет тілі
Профессионально-ориентированный
Кредит саны: ECTS-3
иностранный язык
Пререквизиті: шетел тілі В1 деңгейі
Объем в кредитах-ECTS -3
Постреквизиті: шетел тілі С1 деңгейі
Пререквизиты: иностранный язык уровень В1
Курстың
негізгі
мақсаты
шетелдік Постреквизиты: Иностранный язык, С1
серіктестермен қатынаста, өздігінен оқу және Цель изучение дисциплины:

should:
Know:
- stylistic stratification of the vocabulary of the
Russian language and the features of the
scientific and official-business style in the
refraction of the scope of their specialty;
- the lexical and grammatical minimum of the
language of the specialty, specific verbal turns,
phraseological units, characteristic of the written
and oral professional speech of a specialist;
Own:
- genres of oral speech (to conduct a
professional
conversation,
exchange
information, conduct a discussion) and written
speech (to write official letters, memos,
instructions, various legal documents; edit
written).
To learn:
- skills in operating with professional terms.
Be able to:
- navigate in various linguistic situations,
adequately
realize
their
communicative
intentions;
- competently in spelling, punctuation and verbal
terms to draw up written texts in Russian, using
linguistic dictionaries and reference books.

Professionally-oriented foreign language
Volume in credits-ECTS -3
Prerequisites: foreign language level B1
Post requisites: Foreign language, C1
The purpose of studying the discipline:
The main goal of the course is to master

де басқа мақсатта, кәсіби қызметтің әртүрлі
облысында шет тілді қолдануға мұрсат беретін
студенттің коммуникативтік компетенцияны
игеруі болып табылады.
Қысқаша мазмұны:
Бағдарлама оқудың әртүрлі этапына арнап
айтылған мақсат пен міндеттерге сәйкес
мазмұн мен бақылау түрлерін анықтайды және
студенттердің оқу қызметін бақылауды
қамтамассыз етеді. Курстың әр бөлігіне
берілген әдебиетер тізімі мен тақырыптық
жоспар бағдарламаның мақсатқа бағытталған
және жүйелілік характерін көрсетеді. Кәсіби
бағытталған шет тілі курсының беріліп
отырған бұл моделі кез келген жоғары оқу
орындарының
экономикалық
бағыттағы
факультетерде негізге ала отырып немесе
өзгеріссіз оқытылуы мүмкін.
Білу керек:
Шетелдік басылымдардан кәсіби ақпараттар
алу үшін және кәсіби деңгейде қарым қатынас
жасау үшін шет тілдің жеткілікті көлемі;
Іскерлік және кәсіби бағыттағы шеттілдік
мәтінді оқу мен аударуға және қарым қатынас
жасауға шет тілдік лексиканың жеткілікті
көлемін;
Кәсіби қарым қатынас аясындағы әдеби және
ауызекі тілдің грамматикалық құрлысының
негіздерін .
Істей білу керек:
шет тілді жеке қатынас және кәсіби қызметте
қолдана алу;
әңгіме кезінде өз ойын еркін және ерікті
жеткізе алу, әңгімелесушінің шет тіліндегі
сөйлемін түсіне алу;
шет тілде жазбаша қарым қатынас жүргізе алу
және іскери жазбаларды құрастыру;
Игеруі керек:
шет тілінде жеке тұлға арасында, іскери және
кәсіби қарым қатынаста өзінің ойын жеткізу

Основной целью курса является овладению
студентами коммуникативной компетенцией,
которая в дальнейшем позволит пользоваться
иностранным языком в различных областях
профессиональной деятельности, научной и
практической
работе,
в
общении
с
зарубежными
партнерами,
для
самообразовательных и других целей. В
основе
программы
лежит
принцип
профессионально-коммуникативной
направленности.
Краткое содержание:
Содержание
программы
отражает
необходимый спектр языковой, речевой и
социокультурной
подготовки
будущих
экономистов.
Программа
определяет
содержание и формы контроля на различных
этапах обучения, которые согласуются с
заявленными
целями
и
задачами
и
обеспечивают как управление учебной
деятельностью студентов в процессе изучения
курса, так и усиление степени их учебной
автономии. Подобранный список литературы
по различным разделам курса и тематический
план
отражают
целенаправленный
и
последовательный
характер
программы.
Предложенная модель построения курса
профессионально-ориентированного
иностранного языка может быть взята за
основу или использовано без изменений в
любом вузе на факультетах экономической
направленности.
Ожидаемые результаты обучения
Знания:
- иностранный язык в объеме, необходимом
для получения профессиональной информации
из зарубежных источников и общения на
профессиональном уровне
- деловую и профессиональную лексику
иностранного языка в объеме, необходимом

students' communicative competence, which
will subsequently allow the use of a foreign
language in various fields of professional
activity, scientific and practical work, in
communication with foreign partners, for selfeducational and other purposes. The program is
based on the principle of professionallycommunicative orientation.
Summary:
The content of the program reflects the
necessary range of language, speech and sociocultural training of future economists. The
program determines the content and forms of
control at various stages of training, which are
consistent with the stated goals and objectives
and ensure both the management of students'
learning activities in the course of studying the
course and the strengthening of their educational
autonomy. The selected literature list for various
sections of the course and thematic plan reflect
the focused and consistent nature of the
program. The proposed model for constructing a
professionally-oriented foreign language course
can be taken as a basis or used without changes
in any university at economic faculties.
Expected Learning Outcomes
Knowledge:
- a foreign language in the amount necessary to
obtain professional information from foreign
sources and communicate at a professional level
- business and professional vocabulary of a
foreign language in the amount necessary for
communication, reading and translation of
foreign texts of a general and professional
orientation;
- The main grammatical structures of the literary
and colloquial language of the professional
sphere of communication.
Skills:
- use a foreign language in interpersonal

дағдысын;
шет тіліндегі тілдік қызметтің әртүрлі
дағдыларын (оқу, сөйлеу, жазу, тыңдау).
«Кәсіби бағытталған шет тілі» курсын
аяқтағанда студент В1 В2 деңгейінде тілдік
қызметтің барлық түрінің шеберлігін игереді.
Құзыреттілік (компетенция):
Кәсіби коммуникативтік компетенцияның
негіздері болып:
 лингвистикалық компетенция бұл тіл
жүйесі туралы білімді игеру, сөйлеуде тілдік
бірліктердің жұмыс істеу ережесі туралы, және
осы жүйенің көмегімен бөгде тілді түсіну
қабілеті, және өзінің тұжырымын ауызша және
жазбаша жеткізу;
 социолингвистикалық компетенция бұл
студенттің шет тілі тілдік құрылысының
бірліктерін
қарым қатынастың
әртүрлі
жағдаяттарындақолдана білу, яғни сөйлеу
қызметінің ауызша және жазбаша түрлерінде
шет тілін оқу үрдісінде игерген лексикалық,
грамматикалық
және
фонетикалық
материалды сауатты және дұрыс қолдану
шеберлігі;
 кәсіби мамандандырылған компетенция
бұл белгілі бір кәсіби маңыздылығы бар
мәселе төңірегінде шет тілде еркін қарым
қатынас орнату шеберлігі мен қабілеті;
 стратегиялық компетенция бұл студентің
шет тілі біліміндегі бар кемістігінің орнын
толыру мақсатында қарым қатынастың барлық
мүмкін құралын (вербальді және вербальді
емес) пайдалану қабілетін білдіреді.

для общения, чтения и перевода иноязычных
текстов
общей
и
профессиональной
направленности;
- основные грамматические структуры
литературного
и
разговорного
языка
профессиональной сферы общения.
Умения:
использовать
иностранный
язык
в
межличностном общении и профессиональной
деятельности;
- свободно и адекватно выражать свои мысли
при беседе и понимать речь собеседника на
иностранном языке;
- вести письменное общение на иностранном
языке, составлять деловые письма;
- применять методы и средства познания для
интеллектуального
развития,
повышения
профессиональной компетентности.
Овладеть навыками:
-выражения своих мыслей и мнения в
межличностном, деловом и профессиональном
общении на иностранном языке;
-речевой деятельности (чтение, письмо,
говорение, аудирование) на иностранном
языке.
По
окончании
курса
«Профессионально-ориентированный
иностранный язык» студенты овладевают
умениями на уровне В1-В2 во всех видах
речевой деятельности.
Компетенции:

communication and professional activities;
- freely and adequately express their thoughts
during the conversation and understand the
interlocutor’s speech in a foreign language;
- conduct written communication in a foreign
language, draw up business letters;
- apply methods and means of cognition for
intellectual development, increase professional
competence.
Master the skills:
-expression of one’s thoughts and opinions in
interpersonal, business and professional
communication in a foreign language;
- speech activity (reading, writing, speaking,
listening) in a foreign language.
At the end of the course “ProfessionallyOriented Foreign Language”, students master
skills at the level of B1-B2 in all types of speech
activity.
Competencies:
The main components of professional and
communicative competence are:
- linguistic competence is the possession of
knowledge about the language system, about the
rules for the functioning of language units in
speech and the ability to use this system to
understand other people's speech and express
their own judgments in oral and written form;
- sociolinguistic competence means the ability of
students to adequately use units of the linguistic
system of a foreign language in various
Основными составляющими профессионально- communication situations, i.e. the ability to
коммуникативной компетенции являются:
correctly and correctly use the lexical,
- лингвистическая компетенция – это владение grammatical, phonetic material that the student
знанием
о
системе
языка,
о
правилах mastered in the process of learning a foreign
функционирования единиц языка в речи и
language in oral and written forms of speech
способность с помощью этой системы понимать
чужую речь и выражать собственные суждения в activity;
- professionally specialized competence, i.e.
устной и письменной форме;
- социолингвистическая компетенция означает ability and ability to freely communicate in a
умение студентов адекватно использовать единицы foreign language on a certain range of
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Көшбасшылық
Кредит көлемі: ECTS кредиті -3
Преревизиты:
Экономикалық
теория,
философия
Постреквизиты:
Банктік
менеджмент,
қаржылық менеджмент
Пәннің мақсаты:Негізгі ғылыми, қолданбалы
зерттеулер мен көшбасшылық тәжірибе
саласындағы студенттердің білімі мен кәсіби
құзыреттілік жүйесін қалыптастыру.
Қысқаша мазмұны: Көшбасшылық - бұл
топтың жұмысын ұйымдастыру процесі, онда
көшбасшы - тыңдаған және сенетін адам.
Көшбасшы тағайындалады (ресми көшбасшы)
немесе таңдалған топ (бейресми көшбасшы).
Білу керек:
o негізгі тәсілдер мен ұғымдар мен
көшбасшылық: жеке қасиеттер тұрғысынан,
мінез-құлықты көзқарас; билік ұстанымынан,
жағдайлық көзқарастан;
o көшбасшылық психологияның тарихи даму
кезеңдері;

языкового строя иностранного языка в различных
ситуациях общения, т.е. умение грамотно и
корректно
использовать
лексический,
грамматический, фонетический материал, которым
студент овладел в процессе изучения иностранного
языка в устной и письменной формах речевой
деятельности;
профессионально-специализирующаяся
компетенция,
т.е.
способность
и
умение
осуществлять свободное общение на иностранном
языке по определенному кругу профессионально
значимых проблем;
- стратегическая (компенсаторная) компетенция
означает способность обучающегося использовать
все возможные средства общения (вербальные и
невербальные) с целью компенсации возможных
пробелов в знании иностранного языка, а также в
знании ситуации общения или особенностей
поступков собеседника

professionally significant problems;
- strategic (compensatory) competence means
the student’s ability to use all possible means of
communication (verbal and non-verbal) in order
to compensate for possible gaps in knowledge of
a foreign language, as well as in knowledge of
the communication situation or features of the
interlocutor’s actions

Лидерство
Объем в кредитах: ECTS -3
Преквизиты:Экономическая
теория,
философия
Постреквизиты:Банковский
менеджмент,
финансовый менеджмент
Цель дисциплины:Формирование у студентов
системы
знаний
и
профессиональных
компетенций в области фундаментальных
исследований, прикладных разработок и
практики лидерства.
Краткое содержание: Лидерство — это
процесс организации работы в группе, где
лидером выступает человек, к которому
прислушиваются,
доверяют. Лидер может
быть как назначенным (формальный лидер),
так и выбранным группой (неформальный
лидер).
знать:
o основные подходы и концепции и
лидерства: подход с позиции личных качеств,
поведенческий подход; подход с позиции

Leadership
Volume in credits: ECTS -3
Requisites: Economic Theory, philosophy
Post requisites: bank management financial
management
Purpose of the discipline:Formation of students
' knowledge and professional competencies in
the field of basic research, applied development
and leadership practice.
Outline: Leadership is the process of organizing
work in a group, where the leader is a person
who is listened to and trusted. The leader can be
either appointed (formal leader) or selected by
the group (informal leader).
know:
o main approaches and concepts of leadership:
personal
qualities
approach,
behavioral
approach; power approach, situational approach;
o stages of historical development of leadership
psychology;
o socio-psychological features of organizational
leadership and the difference between this form

o
Ұйымдастыру
көшбасшылығының
әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері және
басқарудың бұл түрінің айырмашылығы,
көшбасшылық, кіші топтағы көшбасшылық,
саяси көшбасшылық;
o Ұйымдастыру қабілеттілігін зерттеудің
теориялық негіздері, оның функционалдық,
құрылымдық және психометриялық үлгілері;
o Ұйымның табысты көшбасшысының жеке
басын дамыту үшін қозғаушы күштер мен
жағдайларды;
o ұйым басшыларын шығаратын жүйелерді
жобалаудың ғылыми негіздері; o Ұйым
жетекшісінің дамуын қолдаудың негізгі
бағыттары мен міндеттері;
болуы мүмкін:
• көшбасшылық терминдерін қолдану;
•
ұйымдық
көшбасшылық
бойынша
зерттеулер жүргізу;
•
ұйымдық
көшбасшылыққа
қатысты
мәселелерді шешу үшін білім қолдану;
• ұйымдастыру талантын дамыту деңгейін
бағалау;
• өмір жолының ерекшеліктерін анықтау және
ұйым басшыларының жеке басын дамыту үшін
қозғаушы күштер мен жағдайларды анықтау;
• ұйым басшыларына басшылық кеңес беру;
дағдылары бар:
• ұйым басшыларын жаңғырту жүйесін
зерттеуді жоспарлау;
• ұйымдастыру талантын өлшеу;
• ұйымдағы әлеуетті көшбасшылардың ұзақ
мерзімдік іріктеуін жүргізу;
• ұйым басшыларының тұлғасын дамыту үшін
өмір сүру курсын, қозғаушы күшін және
жағдайларын зерттеу әдістерін қолдану;
• ұйымның әлеуетті көшбасшыларын үздіксіз
оқыту және тәрбиелеу бойынша ұсыныстар
әзірлеу;
• кәсіптік және жеке өсу әдістерін пайдалану;

власти, ситуационный подход;
o этапы исторического развития психологии
лидерства;
o социально-психологические особенности
организационного лидерства и отличие этой
формы
лидерства
от
менеджмента,
руководства, лидерства в малой группе,
политического лидерства;
o теоретические
основы
исследования
организационной
одарённости,
её
функционально-структурную
и
психометрическую модели;
o движущие силы и условия развития
личности успешного лидера организации;
o научные основы проектирования систем
воспроизводства лидеров организации;
o основные
направления
и
задачи
сопровождения развития лидера организации;
уметь:
 применять термины лидерства;
 проводить исследования по проблеме
организационного лидерства;
 применять знания для решения проблем,
связанных с организационным лидерством;
 оценивать
уровень
развития
организационной одарённости;
 определять особенности жизненного пути и
выявлять движущие силы и условия развития
личности лидеров организации;
 осуществлять
управленческое
консультирование лидеров организации;
владеть навыками:

планирования
исследования
систем
воспроизводства лидеров организации;

измерения организационной одарённости;

проведения пролонгированного отбора
потенциальных лидеров в организации;

применения
методов
изучения
жизненного пути, движущих сил и условий
развития личности лидеров организации;

of leadership from management, leadership,
leadership in a small group, political leadership;
o theoretical foundations of organizational
giftedness research, its functional-structural and
psychometric models;
o driving forces and conditions for the
development of the personality of a successful
leader of an organization;
o scientific basis for designing systems for
reproduction of the organization's leaders;
o main directions and tasks of supporting the
development of the organization's leader;
be able to:
• to use the terms leadership;
* conduct research on organizational leadership;
* apply knowledge to solve problems related to
organizational leadership;
* assess the level of development of
organizational giftedness;
* determine the features of the life path and
identify the driving forces and conditions for the
development of the individual leaders of the
organization;
• provide management advice to the
organization's leaders;
have the following skills:
* planning research into the organization's
leadership reproduction systems;
• the dimensions of organizational talent;
• conducting a prolonged selection of potential
leaders in the organization;
* application of methods for studying the life
path, driving forces and conditions for the
development of the individual leaders of the
organization;
* making recommendations for continuous
training and education of potential leaders of the
organization;
* using methods of professional and personal
growth;
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ZhDM2203
/MLR2203/
MPD2203

Жеке даму модулі (Шешендік өнер,
Дизайнерлік ойлау)
Кредит саны: ECTS-5
Пререквизиті: Орыс тілі
Постреквизиті:
мамандық
бойынша
практикумдар
Мақсаты: риторика туралы теориялық және
практикалық ақпарат түсіну, ең тиімді сөйлеу
түрлі жанрдағы дағдылары мен риторикалық
әдістерін меңгеру.
Мазмұны: Осы курстың үшін практикалық
бағыттылығы
сипатталады:
студенттер
қызметінің кәсіби және кәсіби емес салада
өздерін сенімді сезінуге түлегі мүмкіндік
береді аудитория ескере түрлі риторикалық
сөздерінде технологиясын меңгеру
Білу керек:
- ғылым мен оның даму кезеңдері ретінде
риторика себептерін түсіну;
- негізгі заңдар мен тұлғалар риторика
Істей білу керек:
- кез-келген риторикалық сөйлеу кезін анықтау
үшін;
- кез-келген тілді риторикалық талдау
шығаруға;
- тиімді аудитория түрлі түрлерімен
байланысын салу
Игеруі керек:
- риторика терминологиялық аппараты;
- өзін-өзі таныстыру дағдылар (кәсіби имиджін
және байланыс жасау мүмкіндігі болу)
- дағдыларын, ақпараттық даулары мен
epideykticheskih сөздерінде дайындауды
Құзыреттілік (компетенция):
- сөйлеу негізделген, оның түрлері туралы

составления
рекомендаций
по
непрерывному обучению и воспитанию
потенциальных лидеров организации;
 использования методов профессионального
и личностного роста;
Наиминование дисциплины:
Модуль
личностое развитие (Ораторское искусство,
Дизайн мышления) Объем в кредитах: ECTS
-5
Пререквизиты: Русский язык
Постреквизиты:
мамандық
бойынша
практикумдар
Цель изучение дисциплины:
осмысление
теоретических и практических сведений о
риторике, овладение навыками различных
жанров
речей,
а
также
наиболее
эффективными риторическими технологиями.
Содержание: Для данного курса характерна
практическая
направленность:
студентам
предстоит освоить разные риторические
технологии создания речей с учетом
аудитории, что позволит выпускнику уверенно
себя ощущать в профессиональной и
непрофессиональной сфере деятельности
Ожидаемые результаты обучения
Знания: - иметь представление о причинах
возникновения риторики как науки и этапах ее
развития;
- основные закономерности и персоналии
риторики;
Умения: - определять риторический идеал
любой речи;
- производить риторический анализ любой
речи;
- эффективно выстраивать коммуникацию с
разными видами аудитории;
Овладеть навыками:
- терминологическим аппаратом риторики;
- навыками самопрезентации (уметь создавать
свой
профессионально-коммуникационный

Name of discipline:
Module personal
development (public Speaking, Design thinking)
Volume in credits:ECTS -5
Prerequisites: Russian language
Postrequisites: практикумы по специальности
The purpose of the study of the discipline:
understanding of theoretical and practical
information about rhetoric, mastering the skills
of various genres of speeches, as well as the
most effective rhetorical technologies.
Content: This course is characterized by a
practical orientation: students will have to
master various rhetorical technologies for
creating speeches based on the audience, which
will allow the graduate to feel confident in the
professional and unprofessional field of activity
Expected Learning Outcomes
Knowledge: - have an idea of the causes of
rhetoric as a science and the stages of its
development;
- The basic laws and personalities of rhetoric;
Skills: - determine the rhetorical ideal of any
speech;
- produce a rhetorical analysis of any speech;
- effectively build communication with different
types of audiences;
Master the skills:
- terminological apparatus of rhetoric;
- self-presentation skills (to be able to create
your own professional and communication
image)
- skills of composing informative, argumentative
and epidemic speeches.
Competencies:
- knowledge of the basics of speech, knowledge

білімді, сөйлеу этикетін және диалог
ережелері, құрамы және стилі заңдарына,
сендіру әдістерін иелену
- дәлелді жауап беруге, қорытындылар,
құбылыстар, оқиғалар, процестердің мәнін
түсіндіру өз көзқарасын қорғай кәсіби
мәселелерді талқылау мүмкіндігі,
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BEN1203/
ОBU1203/
FOA1203

Бухгалтерлік есеп негіздері
Кредит саны: ECTS- 4
Пререквизиттер: Микроэкономика
Постреквизиттер: Төлем жүйесі, ХҚЕС
сәйкес қаржылық есеп
Мақсаты: Ары қарайғы кәсіби қызметте
қолдану үшін Бухгалтерлік есептің мәнін
зерттеу, базалық қағидаларын зертеу және
қарастыру, бухгалтерлік есепте қолданылатын
әдістерді зерттеу, бағдарламаның негізгі
жұмыс әдістерін меңгеру.
Қысқаша мазмұны: «1С: Бухгалтерия»
бағдарламасының
объектілерін
зерттеу;
шаруашылық операцияларын көрсеткен кезде
бірқатар шоттардың қолдану ерекшеліктері
және де шоттар жоспарымен таныстыру,
меңгеру;
аналитикалық
есептің
ерекшеліктерімен
таныстыру;
типтік
конфигурацияның қондырғы құжаттарымен
жұмыс жасауға үйрету, ол шаруашылық
операцияларының енуін қамтамасыз етеді;
есептер
жасауға
және
шаруашылық
талдауларын жасауға үйрету; Оны өндіріс
процесінде қолдану үшін «1С: Бухгалтерия»
бағдарламасының қолданылуына үйрету.
Компетенциялары: Студенттер Бухгалтерлік
есептің басқару процесіндегі ролін жете

имидж)
- навыками составления информативных,
аргументативных и эпидейктических речей.
Компетенции:
- владение основами речи, знание ее видов,
правил речевого этикета и ведения диалога,
законов композиции и стиля, приемов
убеждения
- способность обсуждать профессиональными
проблемами, отстаивать свою точку зрения,
объяснять сущность явлений, событий,
процессов,
делать
выводы,
давать
аргументированные ответы
Название
дисциплины:Основы
бухгалтерского учета
Объем в кредитах: ECTS - 4
Пререквизиты: Микроэкономика
Постреквизиты:
Платежная
система,
Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО
Цель изучения курса является приобретение
основ бухгалтерского учета, получении
навыков и техники его ведения в организациях
в соответствии с действующими национальными и международными стандартами,
принципами
бухгалтерского
учета,
нормативно-правовыми документами
Содержание:
Бухгалтерский
учет
как
информационная система. Концепции и
принципы бухгалтерского учета. Принцип
двусторонности и балансовое уравнение.
Двойная запись и бухгалтерские счета.
Учетный цикл и подготовка финансовой
отчетности. Учет доходов и денежных средств.
Запасы и себестоимость реализованной
продукции. Внеоборотные активы: учета,
износ и амортизация. Учет расходов. Учет
обязательств
и
капитала.
Подготовка
финансовой отчетности.
Компетенции:
В
результате
изучения
дисциплины студент должен:

of its types, rules of speech etiquette and
dialogue, the laws of composition and style,
methods of persuasion
- the ability to discuss professional issues,
defend one’s point of view, explain the essence
of phenomena, events, processes, draw
conclusions, give reasoned answers

Accounting Basics
Volume in credits ECTS - 4
Prerequisites: Microeconomics
Post requisites: Payment system, Accounting in
accordance with IFRS
The purpose of studying the course is to
acquire the fundamentals of accounting, the
acquisition of skills and techniques for its
maintenance in organizations in accordance with
applicable national and international standards,
principles of accounting, regulatory documents
Contents: Accounting as an information system.
Concepts and principles of accounting. The
principle of two-sidedness and the balance
equation.
Double entry and accounting bills. Accounting
cycle and preparation of financial statements.
Accounting for income and cash. Stocks and
cost of sales. Non-current assets: accounting,
depreciation and amortization. Cost accounting.
Accounting for liabilities and equity. Preparation
of financial statements.
Competencies: As a result of studying the
discipline, the student must:
- to have an idea of the role and purpose of the
fundamental principles of accounting in modern
conditions;

меңгеруі
қажет,
«1С:
Бухгалтерия»
бағдарламасын
қолдана
білуі
қажет;
анықтамада объектілерді ауыстыра білуі
қажет.

7

ANB1204/
DKB1204/
DKB1204

Пән аталуы: Ақша, несие, банктер
Кредит саны: ECTS - 6
Пререквизиттер: Экономикалық теория
Постреквизиттер: Банк ісі, Ақша-несиелік
реттеу, Ақша несие саясаты
Пән оқыту мақсаты: болашақ мамандардың
нақты теориялық білімінің және «ақша
айналымы, несие және банктар» бойынша
тәжірибелік
дағдыларының
қалыптасуы
келеді.
Қысқаша мазмұны: Бақылау жұмысының
мақсаты болып алынған теориялық білімін
бекіту, ақша несие саласындағы жұмыс үшін
қажетті тәжірибиелік дағдыларды өңдеу
келеді.
Күтілетін оқу нәтижелері: мемлекеттік ақшанесие саясаты және банк саласының
қызметімен танысу
Пәнді оқыған студенттер:
Білу қажет:
ақша теориясын, ақша жүйесінін орнын, ақша
айналымының ұйымын, ақша өзгерісінің
механизімін, олардың алғы шарттарын және
нәтижелерін зерттеу білу керек.
Істей алуы қажет:
банк
аймағындағы
ақша
жүйесінде
қолданылатын көрсеткіштерді талдай және
құрастыруды меңгеру керек.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр

−
иметь представления о роли и
назначении основополагающих принципов
бухгалтер-ского
учета
в
современных
условиях;
−
приобретать
теоретических
и
практических навыков организации учетного
процесса в организациях;
знать систему счетов бухгалтерского учета,
технологией обработки учетной информации,
учетными регистрами и формами бухгалтерского учета.
Деньги, кредит, банки
Объем в кредитах ECTS - 6.
Пререквизиты: Экономическая теория
Постреквизиты: Банковское дело, Денежнокредитное регулирование, денежно-кредитная
политика
Целью преподавания дисциплины является:
овладение теорией и практикой трех
составляющих «деньги, кредит, банки, « для
понимания процессов становления, развития и
современного
состоя
ния
кредитнофинансовой системы, ее роли в экономической
жизни общества.
Краткое содержание: В процессе изучения
данной дисциплины студент осваивает
понятие и происхождение денег, денежную
систему,
систему
кредитно-денежных
отношении, банковскую систему.
Ожидаемые результаты изучения: иметь
представление о денежно-кредной политике
государство и банковской деятельности.
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
Знать:
знать тенденции изменения социальноэкономических показателей, а также изучить
закономерности денежного обращения и
кредита;
биржевой
и
валютной
терминологией; формирование современною

- acquire the theoretical and practical skills of
organizing the accounting process
in
organizations;
know the system of accounts of accounting,
technology
for
processing
accounting
information, accounting registers and forms of
accounting.

Name of discipline: Money, credit, banks
Volume in credits: in ECTS loans - 6.
Prerequisites: Economic Theory
Post requisites: Banking, Monetary regulation,
monetary policy
The purpose of teaching the discipline is: to
master the theory and practice of the three
components of “money, credit, banks,” to
understand the processes of formation,
development and modern state of the credit and
financial system, its role in the economic life of
society.
Summary: In the process of studying this
discipline, the student masters the concept and
origin of money, the monetary system, the
monetary system, the banking system.
Expected results of the study: to have an idea of
the monetary policy of the state and banking.
Students who have studied this discipline
should:
Know:
know the trends in socio-economic indicators,
and also study the laws of money circulation and
credit; exchange and currency terminology; the
formation of a modern idea of the place and role
of banks in the modern market economy;
Be able to:
the ability to analyze the relationship of
economic phenomena, processes and institutions

дағдылануы қажет:
несиенің экономикасындағы рөлін, мәнін,
заңын, шегін тексеру, несие берушімен қарыз
алушының
өзара
қатынастарында
қолданылатын несие нысандарын және
түрлерін қарастыру.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
төмендегі құзыреттерге қол жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
қаржылық сауаттылығын арттыру;
қызмет көрсету саласындағы этикалық және
эстетикалық жалпы тәртіппен танысу;
жалпы қаржы саласындағы түрлі орын алып
жатқан жағдайларға дұрыс баға бере білу.
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
ақша жүйесінде қолданылатын көрсеткіштерді
тәжірибеде қолдана білу;
банк саласының қаржы нарығындағы орны
мен рөлін айқандау;
теориялық білімін тәжірибеде қолдана білу.
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BI2204/BD
2204/B220
4

Пән аталуы: Банк ісі
Кредит саны: ECTS -3
Пререквизиттер: Экономикалық теория,
Ақша, несие, банктер.
Постреквизиттер:
Инвестицияларды
Қаржыландыру және несиелендіру, Қаржыға
кіріспе, Корпоративті қаржы
Пән
оқыту
мақсаты:
Студенттерге
экономикалық қатынастар субъектісі мен
төлем жүйесінің объектісі ретінде банктің
тізбекті және жалпы құрылымын ұсыну;

представления о месте и роли банков в современной рыночной экономике;
Уметь:
умения
анализировать
во
взаимосвязи
экономические явления, процессы и институты
кредитно-банковской системы.
По результатам обучения бакалаври должен
обладать навыками:
формирование навыков расчета и анализа
социальноэкономических
показателей,
характеризующих экономические процессы и
явления денежной системы и банковского
сектора
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:
- Общекультурные компетенции (ОК):
повышение финансовой грамотности;
соблюдать этику поведения в финансовой
сфере деятельности;
в целом уметь правильно оценивать ситуацию
в различных финансовых вопросах.
- Профессиональные компетенции (ПК):
иметь навыки практического применения
знаний расчета в денежной системе;
формирование современною представления о
месте и роли банков в современной рыночной
экономике;
уметь использвать теоретические навыки в
практике.
Банковское дело
Объем в кредитах: ECTS -3
Пререквизиты:
Экономическая
теория,
Деньги кредит банки,
Постреквизиты:
Финансирование
и
кредитование
инвестиций,
Введение
в
финансы, Корпоративные финансы.
Целью преподавания дисциплины является:
формирование у студента системного и
комплексного
представления
о
функционировании банка, как субъекта

of the credit and banking system.
According to the results of training, a bachelor
should have the skills:
the formation of skills for calculating and
analyzing
socio-economic
indicators
characterizing
economic
processes
and
phenomena of the monetary system and the
banking sector
According to the results of training, the bachelor
must master the following competencies:
- General cultural competencies (OK):
financial literacy;
comply with ethics of conduct in the financial
sector;
in general, be able to correctly assess the
situation in various financial matters.
- Professional competencies (PC):
have skills in the practical application of the
knowledge of calculation in the monetary
system;
the formation of a modern idea of the place and
role of banks in the modern market economy;
be able to use theoretical skills in practice.
Program Manager: Senior Lecturer Karabaeva
Zh.S.

Banking
Volume in credits: ECTS -3
Prerequisites: Economic theory, Money credit
banks
Post requisites: Financing and lending of
investments. Introduction to finance. Сorporate
finance.
The purpose of teaching the discipline is: the
formation of a student's systematic and
integrated understanding of the functioning of
the bank as a subject of economic relations and

Қысқаша мазмұны: Банктің меншікті
капиталының депозиттік және депозиттік емес
ресурстарды тартудың қайнар көздерінен
құралуы,
банктік
активтерді
басқару
сұрақтары, соның ішінде екінші деңгейлі
банктерде несиелеу процессін ұйымдастыру,
несие салымдарын басқару ерекшеліктері.
Банктердің қаржылық қызметтерді орындау
сұрақтары.
Күтілетін оқу нәтижелері: ҰБ пен екінші
деңгейлі банктердің қызметімен танысу.
Пәнді оқыған студенттер:
Білу қажет:
банк қызметінің заңнамалық нормаларын,
ресурстік базаның құрылу механизмін,
тартылған қаражаттарды реттеу тәсілдері,
екінші деңгейлі банктердің Ұлттық банкпен
қарым-қатынасы.
Істей алуы қажет:
банктік операцияларды қолдану, соның ішінде:
пассивті, активті, комиссиялы-делдалдық және
т.б..
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
дағдылануы қажет:
банктік бақылаудың тәсілдері мен амалдарын.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
төмендегі құзыреттерге қол жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
өндірістік,
ғылыми-зерттеу
және
педагогикалық
дағдыларын,
білімін,
теориялық білімін тәжірибеде қолдана білу.
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
кәсіби қызмет саласында жалпы әлеуметтік
құндылықтарға баса назар аудару;
кәсіби қызметіне қарай әр-түрлі жағдайларда
мобильді және икемді бола білу;
заманның қарқынды ағынына қарай жылдам
ақпараттарды талдай білу қажет.

экономических
отношений
и
объекта
платежной системы.
Краткое
содержание:
Формирования
собственного капитала банка, депозитными и
недепозитными источниками привлечения
ресурсов, вопросы управления банковскими
активами, в частности, организации процесса
кредитования
в
БВУ,
особенностями
управления
кредитными
вложениями.
Раскрываются вопросы оказания финансовых
услуг банками
Ожидаемые результаты изучения: иметь
представление о банковской деятельности,
основные функции НБ РК и банков второго
уровня.
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
Знать: законодательные нормы банковской
деятельности;
механизм
формирования
ресурсной базы, способы распределения
привлеченных средств, взаимоотношения БВУ
с Национальным Банком РК.
Уметь: применять банковские операции, в
частности:
пассивные,
активные,
комиссионно-посреднические
и
другие
операции;
По результатам обучения бакалаври должен
обладать навыками:
методами и приемами банковского надзора
приобрести практические навыки.
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:
- Общекультурные компетенции (ОК):
применение полученных теоретических и
практических знаний, умений, навыков в
производственной,
научно
–
исследовательской и учебно – педагогической
деятельности.
- Профессиональные компетенции (ПК):
ориентироваться на общепринятые социально-

an object of the payment system.
Summary: Formation of the bank’s own capital,
deposit and non-deposit sources of raising
resources, issues of bank asset management, in
particular, organization of the lending process in
second-tier banks, features of credit investment
management. Issues of providing financial
services by banks are revealed.
Expected results of the study: to have an idea of
banking activities, the main functions of the
National Bank of the Republic of Kazakhstan
and second-tier banks.
Students who have studied this discipline
should:
Know:
banking legislation; the mechanism of formation
of the resource base, methods of distribution of
borrowed funds, the relations of second-tier
banks with the National Bank of Kazakhstan.
Be able to:
apply banking operations, in particular: passive,
active, commission-intermediary and other
operations;
According to the results of training, a bachelor
should have the skills:
methods and techniques of banking supervision
to acquire practical skills.
According to the results of training, the bachelor
must master the following competencies:
- General cultural competencies (OK):
application of the obtained theoretical and
practical knowledge, skills in industrial,
scientific, research and teaching activities.
- Professional competencies (PC):
focus on generally accepted socio-ethical values
in their professional activities;
be flexible and mobile in various conditions and
situations related to professional activities;
navigate in modern information flows and adapt
to dynamically changing phenomena.
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Пән аталуы: Мамандық бойынша практикум
«Нұрбанк» АҚ банк бизнесін ұйымдастыру»
Кредит саны: ECTS -3
Пререквизиттер: Экономикалық теория,
Микроэкономика, Банк ісі
Постреквизиттер: Статистика, Қаржы-банк
статистикасы, Бағалы қағаздар нарығы, Қор
биржасы.
Пән оқыту мақсаты: «Банк бизнесін
ұйымдастыру» пәнін оқытудың мақсаты –
банктік бизнес саласындағы банктік өнеркәсіп
жайлы мүмкіндігінше толық, жүйелі түрдегі
ақпаратпен таныстыру, яғни банк ісін
ұйымдастырудың ғылыми және практикалық
негізін оқытып үйрету.
Қысқаша
мазмұны:
Банктің
меншікті
капиталын, ресурстарды тартудың депозиттік
және депозиттік емес көздерін, банктік
активтерді басқаруды, атап айтқанда, екінші
деңгейдегі банктерде кредиттеу процесін
ұйымдастыруды, кредиттік инвестицияларды
басқаруды қалыптастыру. Банктердің қаржы
қызметтерін көрсету мәселелері ашылды
Күтілетін оқу нәтижелері: Осы паннің негізін
түсініп,
теориядан
жинақтаған
білімін
тәжірибеде қолдана білу қажет. Жағдайларды
талдап және қорытынды жасай алу керек.
Пәнді оқыған студенттер:
Білу қажет:
екінші деңгейдегі банктердің пассивті және
активті операцияларының ерекшеліктерін білу;
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр

этические ценности в своей профессиональной
деятельности;
быть гибким и мобильным в различных
условиях
и
ситуациях,
связанных
с
профессиональной деятельностью;
ориентироваться
в
современных
информационных потоках и адаптироваться к
динамично меняющимся явлениям.
Практикум по специальности «Организация
банковского бизнеса АО «Нурбанк»
Объем в кредитах: в кредитах ECTS -3
Пререквизиты:
Экономическая
теория,
Микроэкономика. Банковское дело.
Постреквизиты: Статистика, Финансовобанковская статистика, Рынок ценных бумаг,
Фондовая биржа.
Целью преподавания дисциплины является:
Дисциплина
«Организация
банковского
бизнеса»
большое
значение
придается
вопросам управления банковскими активами, в
частности,
организации
процесса
кредитования в БВУ, особенностей управления
кредитными
вложениями.
Раскрываются
вопросы оказания финансовых услуг банками
Краткое
содержание:
Формирования
собственного капитала банка, депозитным и
недепозитным
источникам
привлечения
ресурсов, вопросам управления банковскими
активами, в частности, организации процесса
кредитования в БВУ, особенностей управления
кредитными
вложениями.
Раскрываются
вопросы оказания финансовых услуг банками
Ожидаемые результаты изучения:
Уметь самостоятельно анализировать и делать
выводы. Понять основу данного предмета и
применять теорию в практике.
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
Знать:
применять эти Знания в аргументировании и

Program Manager:

Workshop on the specialty «organization of
banking business of Nurbank JSC»
Volume in credits: in ECTS credits -3
Prerequisites:
Economic
theory,
Microeconomics, Banking,
Post-requirements: Statistics, Финансовобанковская статистика, Securities market,
Stock exchange
The purpose of teaching the discipline is: the
Discipline «organization of banking business»
great importance is attached to the management
of Bank assets, in particular, the organization of
the lending process in the STB, features of credit
investment management. Issues of financial
services rendered by banks are disclosed
Outline: Formation of the Bank's own capital,
Deposit and non-Deposit sources of attracting
resources, issues of Bank assets management, in
particular, the organization of the lending
process in STB, features of credit investment
management. The issues of providing financial
services by banks are disclosed
Expected results of the study: Be able to
independently analyze and draw conclusions.
Understand the basis of this subject and apply
the theory in practice.
Students who have studied this discipline must:
Know:
apply this Knowledge in reasoning and solving
problems in the field of organization structure of
banking management;
Be able to: integrate Knowledge of banking

дағдылануы қажет: Несиелердің сапасына
қарай оларды жіктеп, күмәнді және үмітсіз
несиелер бойынша провизиялар құру әдістәсілдерін қолдана білу
Істей алуы қажет: Банк құрудың құқықтық
негіздерін меңгеру;
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
төмендегі құзыреттерге қол жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
өндірістік,
ғылыми-зерттеу
және
педагогикалық
дағдыларын,
білімін,
теориялық білімін тәжірибеде қолдана білу.
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
кәсіби қызмет саласында жалпы әлеуметтік
құндылықтарға баса назар аудару;
кәсіби қызметіне қарай әр-түрлі жағдайларда
мобильді және икемді бола білу;
заманның қарқынды ағынына қарай жылдам
ақпараттарды талдай білу қажет.
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Компанияның қосылуы, қайтақұрылуы
және жұтылуы
Кредит саны: ECTS-3
Пререквизиттер:
Ақша.
Несие.Банктер.
Экономикалық теория, Экономикалық ілімдер
тарихы,
Микроэкономика,
Микроэкономикалық талдау.
Постреквизиттер:
Қаржыға
кіріспе
(ағылш.тілінде),
Мамандыққа
кіріспе
(ағылш.тілінде),
Корпоративтік
қаржы,
Қаржы-несие
мекемелерін
басқару,

решении проблем в области организации
структуры банковского управления;
Уметь: интегрировать Знания организации
банковского
бизнеса,
справляться
с
проблемами организации банковского бизнеса;
По результатам обучения бакалаври должен
обладать навыками: применения различных
способов исследования в сфере организации
банковского
бизнеса,
что
позволит
продолжение образования с более высокой
долей самостоятельности.
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:
- Общекультурные компетенции (ОК):
применение полученных теоретических и
практических знаний, умений, навыков в
производственной,
научно
–
исследовательской и учебно – педагогической
деятельности.
- Профессиональные компетенции (ПК):
ориентироваться на общепринятые социальноэтические ценности в своей профессиональной
деятельности;
быть гибким и мобильным в различных
условиях
и
ситуациях,
связанных
с
профессиональной деятельностью;
ориентироваться
в
современных
информационных потоках и адаптироваться к
динамично меняющимся явлениям.
Слияние, реструктуризация и банкротство
компании
Объем в кредитах: ECTS -3
Пререквизиты:
Деньги.
Кредит.Банки.
Экономическая
теория,
история
экономических учений, Микроэкономика,
микроэкономический анализ.
Постреквизиты:
Введение в финансы
(англ.(на английском языке), Введение в
специальность (англ.на русском языке),
Корпоративные
финансы,
Управление

business organization, cope with problems of
banking business organization;
According to the results of training, the bachelor
must have the skills to apply various methods of
research in the field of banking business
organization, which will allow continuing
education with a higher degree of independence.
According to the results of training the bachelor
must master the following competencies:
- General cultural competence (CA):
application of the obtained theoretical and
practical knowledge, skills, and skills in
production, research, and educational and
pedagogical activities.
- Professional competence (PC):
focus on generally accepted social and ethical
values in their professional activities;
be flexible and mobile in various conditions and
situations related to professional activities;
navigate modern information flows and adapt to
dynamically changing phenomena.
Programme manager:

Merger, restructuring and bankruptcy of the
company
Volume in credits: ECTS -3
Prerequisites: Money. Credit.Cans. Economic
theory, history of economic teachings,
Microeconomics, Microeconomic analysis.
Post requisites:
Introduction to Finance
(eng.(in English), Introduction to the specialty
(eng.in
Russian),
Corporate
Finance,
Management of financial and credit institutions,
Financial monitoring of the company,

Компанияның қаржылық мониторингі,
Пән оқыту мақсаты:Белгілі бір шарттарға сай
жаңа технологияларды қолдана отырып
дағдарысқа қарсы менеджмент, дағдарысқа
қарсы кәсіпорынның саясаты, иелігіндегі
ресурстарды
рационалды
және
тиімді
қолдануының есепке алу және талдауын
меңгеру.
Қысқаша мазмұны:Қоғам мен тауарларды
тұтынушылардың өзара байланыс тарихы
көрсетіп жатқандай, өндірісте күрделі өзара
байланыстар және экономиканың нақты
секторында өзара тәуелділік орын алады.
Бүгінгі таңда кәсіпорындар кездестіретін
дағдарыстың кеңінен таралған түрлері жанжақты қарастырылады.
Құзыреттілігі:
Білу керек: Тәуекелдiктi анықтау және өлшеу.
Ықтималдықтарды бөлу және күтiлген
табыстылық. Автономдық тәуекелдi талдау
оқшаулау қаралатын активтер. Нарықтық
теуекелдi
талдау:
портфельге
қатысты
ауыткымасы.
Дағдылану керек: студент пәнді оқығаннан
кейін болашақ кәсіби өмірінде жоспарлау,
сала, аумақ және мемлекет деңгейінде
дағдарысқа қарсы іс-шараларды қолдана білуі.
Меңгеру керек: Қаржылык активтердiң
табыстылыгын
бағалау
үлгiсi.
В
коэффициентiнiң тұжырымдамасы. Баламалы
теориялар.
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финансово-кредитными
учреждениями,
Финансовый мониторинг компании,
Цель изучения дисциплины:дать студентам
теоретические знания в области
оценки
бизнеса и обучить практическим аспектам ее
применения
в
текущей
деятельности
предприятия.
Краткое содержание:Современные виды
корпоративной реструктуризации, включая
слияния и поглощения, продажу частей
бизнеса, реорганизацию и выкупы с
использованием долгового финансирования,
представлены в ней в двух ракурсах — с
позиции менеджмента компании и акционеров.
Компетенции:
Знания:
- содержание
оценки
бизнеса,
необходимость оценки, цели оценки и виды
стоимости;
- основные принципы оценки бизнеса;
- подходы и методы, используемые в оценке
бизнеса;
- мировую
практику
оценочной
деятельности;
Умение:
производить оценку бизнеса в целом или
отдельных его активов;
составлять отчет об оценке бизнеса;
принимать
по
результатам
оценки
управленческие решения относительно куплипродажи бизнеса или отдельных активов.
Навыки:
основными приемами этикета в общественных
местах, в семье, на работе;
обосновывать пути и способы повышения
эффективности функционирования в условиях
современной экономики.
Мамандық бойынша практикум «Мемлекеттік Практикум
по
специальности
қаржы»
«Государственные финансы»
Кредит саны: ECTS-5
Объем в кредитах: ECTS -5

The purpose of the discipline: to give students
theoretical knowledge in the field of business
valuation and to teach the practical aspects of its
application in the current activities of the
enterprise.
Summary: Modern types of corporate
restructuring,
including
mergers
and
acquisitions, the sale of parts of a business,
reorganization and repurchases using debt
financing, are presented in it from two
perspectives - from the perspective of company
management and shareholders.
Competencies:
Knowledge: content of business valuation,
necessity of valuation, valuation goals and types
of value; basic principles of business valuation;
approaches and methods used in business
valuation;
world practice of valuation activities;
Skill: to evaluate the business as a whole or its
individual assets; draw up a business valuation
report;
make management decisions based on the results
of the assessment regarding the sale of a
business or individual asset.
Skills: the basic techniques of etiquette in public
places, in the family, at work; to justify ways
and means of increasing the efficiency of
functioning in the modern economy.

Workshop on specialty «Public Finance»
Volume in credits: ECTS -5
Prerequisites: Money. Credit.Cans. Economic

Пререквизиттер:
Ақша.
Несие.Банктер.
Экономикалық теория, Экономикалық ілімдер
тарихы,
Микроэкономика,
Микроэкономикалық талдау.
Постреквизиттер:
Қаржыға
кіріспе
(ағылш.тілінде),
Мамандыққа
кіріспе
(ағылш.тілінде),
Корпоративтік
қаржы,
Қаржы-несие
мекемелерін
басқару,
Компанияның қаржылық мониторингі,
Практикумның пәні Мемлекеттік басқару
органдарының бюджет-салық саласындағы
қаржылық-экономикалық
қатынастары,
сондай-ақ қазіргі экономикадағы мемлекеттік
және корпоративтік қаржының жұмыс істеу
принциптері, даму тенденциялары, әсіресе ҚРдағы Бюджет жүйесі мен бюджет процесін
реформалау болып табылады.
Пәнді
оқудың
мақсаты-мемлекеттік
қаржының жұмыс істеуі, оның ішінде
бюджеттік
жүйені
ұйымдастыру
және
республикалық, облыстық және жергілікті
деңгейде бюджеттік процесті жүзеге асыру
саласындағы теориялық білім, білік және
практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру.
Пәннің мазмұнды бөлігі:
Практикалық семинар Мемлекеттік және
муниципалды қаржы саласындағы келесі
мәселелерге арналған:
- қазіргі жағдайда мемлекеттік және қаржының
рөлі мен функциялары;
- мемлекеттік функцияларды іске асырудағы
және билік органдарының (жергілікті өзін-өзі
басқару
органдарының)
және
оларға
ведомстволық
бағынысты
мекемелердің
(ұйымдардың)
мемлекеттік
қызметтер
көрсетудегі мемлекеттік меншіктің рөлі);
- мемлекеттің қаржы саясатының бағыттары
және бюджетаралық қатынастар;
- әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік жергілікті
билік
органдарының
құрылымы
мен

Пререквизиты:
Деньги.
Кредит.Банки.
Экономическая
теория,
история
экономических учений, Микроэкономика,
микроэкономический анализ.
Постреквизиты:
Введение в финансы
(англ.(на английском языке), Введение в
специальность (англ.на русском языке),
Корпоративные
финансы,
Управление
финансово-кредитными
учреждениями,
Финансовый мониторинг компании
Предметом проведения практикума являются
финансово-экономические отношения органов
государственного управления в бюджетноналоговой сфере, а также принципы
функционирования,
тенденции
развития
государственных и корпоративных финансов в
современной
экономике,
особенности
реформирования бюджетной системы и
бюджетного процесса в РК.
Целью изучения дисциплины является
формирование системы теоретических знаний,
умений и практических навыков в области
функционирования
государственных
финансов,
в
том
числе организации
бюджетной
системы
и
осуществления
бюджетного процесса на республикансокм,
областном и местном уровне. Содержательная
часть дисциплины:
Практивкум посвящен следующим вопросам в
области государственных и муниципальных
финансов:
- роль и функции государственных и
финансов в современных условиях;
- роль государственной собственности в
реализации государственных функций и
оказании государственных услуг органами
власти (органами местного самоуправления) и
подведомственными
им
учреждениями
(организациями);
- направления
финансовой
политики

theory, history of economic teachings,
Microeconomics, Microeconomic analysis.
Post requisites:
Introduction to Finance
(eng.(in English), Introduction to the specialty
(eng.in
Russian),
Corporate
Finance,
Management of financial and credit institutions,
Financial monitoring of the company,
The subject of the workshop are the economic
and financial relations of the government in the
fiscal sphere, as well as principles of
functioning, development trends and the state of
corporate Finance in the modern economy,
especially the reform of the budgetary system
and budgetary process in Kazakhstan.
The purpose of the discipline is to form a
system of theoretical knowledge, skills and
practical skills in the field of public Finance,
including the organization of the budget system
and the implementation of the budget process at
the Republican, regional and local levels.
Content of the discipline:
Praktivkum is dedicated to the following issues
in the field of state and municipal Finance:
- the role and functions of public and Finance in
modern conditions;
- the role of state property in the implementation
of state functions and the provision of public
services by government bodies (local selfgovernment bodies) and their subordinate
institutions (organizations);
- directions of the state's financial policy and
inter-budgetary relations;
- the structure and functions of state and local
authorities at different levels;
- principles and structure of the budget system;
- budget device;
- budget classification;
- budget process and its stages;
- role, functions, tasks and principles of state
financial control;

функциялары;
- бюджет жүйесінің принциптері мен
құрылымы;
- бюджеттік құрылғы;
- бюджеттік сыныптама;
- бюджеттік процесс, оның кезеңдері;
- мемлекеттік қаржылық бақылаудың рөлі,
функциялары, міндеттері мен принциптері;
Пәннің негізгі мақсаты келесі білім беру
нәтижелеріне қол жеткізу болып табылады::
білу:
- мемлекеттік және муниципалды қаржы
жүйесін, әртүрлі деңгейдегі бюджеттерді,
бюджеттік процестің негізгі компоненттерін
қалыптастыру принциптері.
- мемлекеттік қаржыны қалыптастыру, бөлу
және пайдалану процесінде экономикалық
қатынастардың жиынтығы
- жергілікті билік қызметінің негізгі
принциптері;
- конституциялық құрылыстың ерекшеліктері,
азаматтардың құқықтық жағдайы, мемлекеттік
құрылым нысандары, ҚР-дағы мемлекет және
жергілікті
өзін-өзі
басқару
органдары
жүйесінің ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуі;
- әлеуметтік топтардың өмір сүру сапасы мен
деңгейін жақсартуға бағытталған мемлекеттік
ықпал ету шараларының жүйесі;
дағды:
- болашақ кәсіби
қызметке қатысты
нормативтік және құқықтық құжаттарды
пайдалану және құру;
- бөлім қызметіне заңнама ережелерін,
нұсқаулықтар мен нормативтерді біріктіру;
- ұйымның сыртқы және ішкі ортасын талдау,
оның негізгі элементтерін анықтау және
олардың ұйымға әсерін бағалау;
меңгеру:
- мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге
асырудың экономикалық және әлеуметтік

государства и межбюджетные отношения;
- структура и функции государственных
местных органов власти различных уровней;
- принципы и структура бюджетной системы;
- бюджетное устройство;
- бюджетная классификация;
- бюджетный процесс, его стадии;
- роль, функции, задачи и принципы
государственного финансового контроля;
Основной целью дисциплины является
достижение следующих образовательных
результатов: Студент должен:
знать:
- принципы
формирования
системы
государственных и муниципальных финансов,
бюджетов различных уровней, основные
составляющие бюджетного процесса.
- совокупность экономических отношений в
процессе формирования, распределения и
использования публичных финансов
- основные принципы функционирования
местной власти;
- особенности
конституционного
строя,
правового
положения
граждан,
форм
государственного устройства, организации и
функционирования
системы
органов
государства и местного самоуправления в РК;
- систему мер государственного воздействия,
направленных на улучшение качества и уровня
жизни социальных групп;
уметь:
- использовать и составлять нормативные и
правовые документы, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности;
- интегрировать
в
деятельность
подразделения положения законодательства,
инструкции и нормативы;
- анализировать внешнюю и внутреннюю
среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на

The main goal of the discipline is to achieve the
following educational results: the Student must:
know:
- principles of formation of the system of state
and municipal finances, budgets of various
levels, the main components of the budget
process.
- the totality of economic relations in the process
of formation, distribution and use of public
Finance
- basic principles of local government
functioning;
- features of the constitutional system, the legal
status of citizens, forms of government,
organization and functioning of the system of
state and local self-government in the Republic
of Kazakhstan;
- a system of measures of state influence aimed
at improving the quality and standard of life of
social groups;
be able to:
- use and draw up regulatory and legal
documents related to future professional
activities;
- integrate legal provisions, instructions and
regulations into the division's activities;
- analyze the external and internal environment
of the organization, identify its key elements and
assess their impact on the organization;
own:
- skills to assess the economic and social
conditions for the implementation of state
programs.

жағдайларын бағалау дағдылары.
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Мамандық
бойынша
практикум
«Корпоративтік
сектордың
қаржылық
талдауы»
Кредит саны: ECTS - 4
Пререквизиттер:
Экономикалық
теория,
Микроэкономика. Макроэкономика.
Постреквизиттер:
Қаржылық
талдау.
Қаржылық есептілікті талдау. Мемлекеттік
бақылау және аудит. Қаржылық бақылау және
аудит.
Практикумның
мақсаты: Шаруашылық
жүргізуші
субьектілердің экономикалық
потенциялын пайдалануды қалыптастыруда
жоспарлаудың теориялық негізін меңгерту,
бизнестің тиімділігін
көтеру, техникалық
ұйымдастыру деңгейін, ішкі ортаның әсерін,
бәсекелестік
деңгейін және
нарықтың
конъюнктурасын
терең меңгерту болып
табылады.
Қысқаша мазмұны: Өндірістік, бюджеттік,
инвестициялық қаржы-несиелік және басқа
да мекемелердегі даму бағыттары мен
қызметтің
тиімділігін
талдау
әдістері
ерекшеліктері мен қағидаларының мазмұнын
ашуды үйрету.
Компетенциясы:
қаржылық
талдаудың
алғашқы құжаттарын құрастыру, қаржылық
есеп беруді дайындауды көрсету.
Оқытудан күтілетін нәтижелер:
Білімі: Қаржылық
талдаудың теорияалық
білімдерін және меңгерген білімдерін қолдану
әдістерін үйрету
Іскерлігі: қаржылық талдауды жасай білу.
Дағдысы: қаржылық талдауды
жүзеге
асыруда тәжірибелік дағдыны қолдана білу.

организацию;
владеть:
- навыками
оценки
экономические
и
социальные
условия
осуществления
государственных программ.
Практикум по специальности* Финансовый
анализ корпоративного сектора
Количество кредитов: ECTS-4
Пререквизиты:
Экономическая
теория,
Микроэкономика. Макроэкономика.
Постреквизиты: финансовый анализ. Анализ
финансовой отчетности. Государственный
контроль и аудит. Финансовый контроль и
аудит.
Цель практикума: овладение теоретическими
основами планирования при формировании
экономического потенциала хозяйствующих
субъектов,
повышение
эффективности
бизнеса, углубление уровня технической
организации, влияния внутренней среды,
уровня конкуренции и конъюнктуры рынка.
Краткое содержание: научить раскрыть
содержание принципов и особенности методов
анализа эффективности деятельности и
направлений развития в производственных,
бюджетных, инвестиционных финансовокредитных и других учреждениях.
Компетенция:
составление
первичных
документов
финансового
анализа,
представление финансовой отчетности.
Ожидаемые результаты обучения:
Знать:
обучение
методам
применения
теоретических знаний и приобретенных
знаний в области финансового анализа
Уметь: делать финансовый анализ.
Навыки: применять практические навыки при
осуществлении финансового анализа.
Руководитель программы ассоц.профессор
Серикбаева С. Г.

Workshop on the specialty* Financial analysis
of the corporate sector
Number of credits: ECTS-4
Prerequisites:
Economic
theory,
Microeconomics. Macroeconomics.
Post-requisites: Financial analysis. Financial
statement analysis. State control and audit.
Financial control and audit.
The purpose of the course: mastering the
theoretical foundations of planning in the
formation of economic potential of economic
entities,
improving
business
efficiency,
deepening the level of technical organization,
the impact of the internal environment, the level
of competition and market conditions.
Summary: teach to reveal the content of the
principles and features of methods for analyzing
the effectiveness of activities and directions of
development in production, budget, investment,
financial and credit institutions and other
institutions.
Competence: preparation of primary documents
of financial analysis, presentation of financial
statements.
Expected learning outcomes:
Education: training in the application of
theoretical knowledge and acquired knowledge
in the field of financial analysis
The ability to do financial analysis.
Skills: apply practical skills in financial
analysis.
Head of the Assoc program.Professor
Serikbayeva S. G.
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Бағдарлама
жетекшісі
ассоц.профессор
Серикбаева С.Г.
Мамандық бойынша практикум «Сақтандыру
ісі СК «Виктория»
Кредиттердің көлемі: ECTS-4 кредит
Пререквизиттері: Ақша, Несие, Банктер.
Компанияның қосылуы, қайтақұрылуы және
жұтылуы
Постреквизиттері:
Сақтандыру.
Корпоративтік қаржы. Қаржы нарығы және
делдалдары.
Пәннің мақсаты студенттерді сақтандыруды
басқарудың
теориялық
негіздері
мен
практикалық әдістемелерін нақты түсіну
болып табылады. Сақтандыру бизнесін
басқаруға қажетті тәуекелдерді басқару
талаптарын ескере отырып, тәуекелдерді
басқару дағдыларын алу.
Қысқаша
мазмұны:Сақтандыру
ісі
(сақтандыру қызметі) - сақтандыруды, қайта
сақтандыруды, өзара сақтандыруды, сондай-ақ
сақтандыру қызметін жүзеге асыратын
сақтандыру
брокерлерін,
сақтандыру
актуарийлерін қайта сақтандыруды жүзеге
асыратын сақтандыру ұйымдарының қызметі.
Білу керек:
сақтандырудың қазіргі заманғы теориясы мен
әдістемесі;
сақтандыру
менеджментінің
шаруашылық субъектісінің басқару жүйесінің
элементі ретінде қолдану ерекшеліктері.
Істей білу керек:
Компанияда сақтандыру тәуекелдерін дербес
айқындайды, сақтандыру қаржы құралдарын
пайдалана отырып басқару әдістерін талдайды;
сақтандыру төлемдерінің деңгейін талдайды
және сақтандыру қызметінің қаржылық
нәтижелерін болжайды; қолдануға сақтандыру
ұйымының
қаржылық
тұрақтылығын
қамтамасыз ету үшін қайта сақтандыру;
сақтандыру менеджментінің қолданылатын

Практикум по специальности «Страховое
дело СК «Виктория»
Объем в кредитах: в кредитах ECTS -4
Пререквизиты:
Деньги,кредит,банки
Слияние, рестуктуризация и банкротсво
компании
Постреквизиты:
Страхование.
Корпоративные финансы. Финансовые рынки
и посредники.
Целью дисциплины выступает формирование
у студентов четкого понимания теоретических
основ и практических приемов страхового
менеджмента.
Приобретение
навыков
управления рисками с учетом требований
риск-менеджмента, необходимых в сфере
управления страховым бизнесом.
Краткое содержание:Страховая деятельность
(страховое дело) - сфера деятельности
страховщиков
по
страхованию,
перестрахованию, взаимному страхованию, а
также
страховых
брокеров,
страховых
актуариев по оказанию услуг, связанных со
страхованием, с перестрахованием.
Знать:
современную
теорию
и
методологию
страхового
менеджмента;
особенности
применения страхового менеджмента как
элемента системы управления деятельностью
хозяйствующего субъекта.
Уметь:
самостоятельно выявлять страховые риски в
компании, анализировать методы управления с
использованием
страховых
финансовых
инструментов;
анализировать
уровень
страховых
выплат
и
прогнозировать
финансовый
результат
страховой
деятельности; применять перестрахование для
обеспечения
финансовой
устойчивости

Name of discipline:
Workshop on the
specialty*Insurance business of SC «Victoriya»
Volume in credits: in creditsECTS -4
Requisites: Money, credit, banks. Merger,
restructuring and bankruptcy of the company
Post-requirements:
Insurance.
Corporate
finance. Financial markets and intermediaries.
The purpose of the discipline is the formation
of students a clear understanding of the
theoretical foundations and practical techniques
of insurance management. Acquisition of risk
management skills taking into account the
requirements of risk management required in the
insurance business management.
Summary: Insurance activity (insurance
business) is the field of activity of insurers in
insurance, reinsurance, mutual insurance, as well
as insurance brokers, insurance actuaries for the
provision of services related to insurance, with
reinsurance.
Know:
modern theory and methodology of insurance
management; features of the application of
insurance management as an element of the
management system of the business entity.
Be able to:
independently identify insurance risks in the
company, analyze management methods using
insurance financial instruments; analyze the
level of insurance payments and predict the
financial result of insurance activities; apply
reinsurance to ensure financial stability of the
insurance
organization;
evaluate
the
effectiveness of the applied methods of
insurance management and their impact on the
capitalization of the insurance business.
Own:
risk management methods and approaches to

әдістерінің
тиімділігін
және
олардың
сақтандыру бизнесін капиталдандыруға әсерін
бағалау.
Менгеру керек:
тәуекелдерді
басқару
әдістерін
және
сақтандыру қамту көрсеткіштерін анықтау
тәсілдерін;
сақтандыру
саласының
қолданыстағы құқықтық базасы, сақтандыру
шартының және сақтандыру ережелерінің
мазмұнын талдау және түсіндіру әдістері;
сақтандыру нарығын талдау әдістері және
сақтандыру қызметтеріне деген қоғамдық
қажеттіліктерді бағалау
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Экономикалық теория
Кредиттердің көлемі: ECTS - 3
Пререквизиттер: Ақша, Несие, Банктер. Банк
ісі
Постреквизиттер: Экономикалық теорияны
білу басқа пәндерді тереңірек зерттеуге негіз
болады,
ғылыми-экономикалық
ойлауды
қалыптастыруға және дағдыларды игеруге
көмектеседі.
Пәндерді оқудың мақсаты: Экономикалық
теория - бұл әрдайым шындықты зерттеуге,
заңдар мен үлгілерді анықтауға, даму
тенденцияларын
кеңейтуге,
қоғам
мақсаттарына жетудің жолдары мен тәсілдерін
болжауға байланысты негізгі теориялық
ғылым.
Қысқаша мазмұны:»Экономикалық теория
негіздері» пәнін оқу барысында әлеуметтікэкономикалық жүйелердің эволюциясы туралы
түсінік беріледі. Ол негізгі экономикалық
түсініктер мен экономикалық заңдарды біледі.
Білу қажет:
Экономикалық дамудың терең және кешенді
теориясы;
Істеу білу қажет:
Іскери және күнделікті өмірде шешімдер

страховой
организации;
оценивать
эффективность
применяемых
методов
страхового менеджмента и их влияние на
капитализацию страхового бизнеса.
Владеть:
методами управления рисков и подходами к
определению
параметров
страхового
покрытия; действующей нормативно-правовой
базой в сфере страхования, методами анализа
и интерпретации содержимого страхового
договора и правил страхования; методами
анализа
страхового рынка
и
оценки
общественной потребности в страховых
услугах;
Экономическая теория
Объем в кредитах: в кредитах ECTS - 3
Пререквизиты:
Деньги,кредит,банки.
Банковское дело.
Постреквизиты: Знания по экономической
теории послужат основой для более
углубленного изучения других дисциплин,
помогут
формированию
научного
экономического мышления и приобретению
профессиональных навыков.
Целью
изучения
дисциплины:
Экономическая теория является базовой
теоретической наукой, которая всегда связана
с исследованием реальной действительности,
выявлением законов и закономерностей,
пролангированием
тенденций
развития,
прогнозированием способов и методов
достижения целей общества.
Краткое содержание курса:В ходе изучения
дисциплины «Основы экономической теории»
дается представление об эволюции социальноэкономических систем. В ней закладываются
знания по базовым экономическим понятиям и
экономическим закономерностям.
Знать:
Глубоко и всесторонне теорию развития

determining insurance coverage parameters; the
current regulatory framework in the insurance
industry, methods of analysis and interpretation
of the contents of the insurance contract and
insurance rules; methods of analyzing the
insurance market and assessing the social need
for insurance services;

Economic Theory
Volume in credits: in ECTS loans - 3
Prerequisites: Money, credit, banks. Banking.
Post requisites: Knowledge of economic theory
will serve as the basis for a more in-depth study
of other disciplines, and will help form scientific
economic thinking and acquire professional
skills.
The purpose of studying the discipline:
Economic theory is a basic theoretical science,
which is always associated with the study of
reality, the identification of laws and laws, the
developmental trends, forecasting ways and
methods to achieve the goals of society.
Course Outline: During the study of the
discipline «Fundamentals of Economic Theory»
an idea is given of the evolution of socioeconomic systems. It lays knowledge on basic
economic concepts and economic laws.
Know:
Deep and comprehensive theory of economic
development;
be able to:
Put the acquired knowledge into practice for
making decisions in economic activity and
everyday life;

қабылдау үшін осы білімді іс жүзінде
қолданыңыз;
Меңгуру керек:
Қазақстанның және әлемдік қоғамдастықтың
қазіргі экономикалық өмірін талдау және
бағалау әдістері.
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Экономикалық ой-пікір (ілімдер)тарихы
Кредиттердің көлемі: ECTS 3.
Пререквизиттер: Ақша, Несие, Банктер. Банк
ісі.
Постреквизиттер: Экономикалық теорияны
білу басқа пәндерді тереңірек зерттеуге негіз
болады,
ғылыми-экономикалық
ойлауды
қалыптастыруға және дағдыларды игеруге
көмектеседі.
Мақсаты:студенттерді
экономикалық
көзқарастардың эволюциясы, өзгеруі және
мәні туралы таныстыру.
Қысқаша
мазмұны:
Экономикалық
зерттеулердің тарихы ретінде ғылым. Ежелгі
әлемнің экономикалық ойы. Ежелгі кезеңдегі
экономикалық
ой.
Орта
ғасырдағы
экономикалық
ой.
Меркантилизм.
Классикалық саяси экономика. Туған кезеңі.
Классикалық саяси экономика. Көңілді.
Физиократтардың экономикалық көзқарасы.
Маркс жұмысындағы экономикалық ой.
Германиядағы тарихи мектеп. Маргинализм.
Институционализм. Кеңестік экономикалық ой
20-30 жыл. XX ғасыр. Keynesianism.
Keynesianism
кейінгі.
Қазіргі
заманғы
неоклассикалық теория
Пәнді оқыған студенттер:
Білу қажет:
: әртүрлі ғасырларда экономикалық ойпікірлердің
бағыттары.
Экономикалық
көзқарастың мәні. Ежелгі дүниеде, ежелгі

экономики;
уметь:
Применять полученные знания на практике
для принятия решений в хозяйственной
деятельности и повседневной жизни;
Владеть:
Методами анализа и оценки современной
экономической жизни Казахстана и мирового
сообщества.
История экономических учений
Объем в кредитах: ECTS - 3.
Пререквизиты:
Деньги,кредит,банки.
Банковское дело.
Постреквизиты: Знания по экономической
теории послужат основой для более
углубленного изучения других дисциплин,
помогут
формированию
научного
экономического мышления и приобретению
профессиональных навыков.
Целью изучения дисциплины: ознакомить
студента с эволюцией, сменой и сущностью
экономических воззрений.
История экономических учений как наука.
Экономическая
мысль
Древнего
мира.
Экономическая мысль в период античности.
Экономическая мысль в Средневековье.
Меркантилизм. Классическая политическая
экономия. Этап зарождения. Классическая
политическая экономия. Этап расцвета.
Экономические
воззрения
физиократов.
Экономическая мысль в работах Маркса.
Историческая
школа
в
Германии.
Маржинализм. Институционализм.
Неоинституционализм.
Советская
экономическая мысль 20-30 гг. XX века.
Кейнсианство.
Посткейнсианство.
Современные школы неоклассической теории
1.Приобретаемые обучающимися знания:
направления экономической мысли в разные
века. Сущность экономических воззрений.

Own:
Methods of analysis and assessment of the
modern economic life of Kazakhstan and the
world community.

Name of discipline: History of economic
studies
Volume in credits: in ECTS loans - 3.
Prerequisites: Money, credit, banks. Banking
Post requisites: Knowledge of economic theory
will serve as the basis for a more in-depth study
of other disciplines, and will help form scientific
economic thinking and acquire professional
skills.
The purpose of studying the discipline: to
familiarize the student with the evolution,
change and nature of economic views.
The history of economic studies as a science.
The economic thought of the ancient world.
Economic thought in antiquity. Economic
thought in the Middle Ages. Mercantilism.
Classical political economy. Stage of origin.
Classical political economy. Stage of prosperity.
The economic views of the physiocrats.
Economic thought in the works of Marx.
Historical school in Germany. Marginalism.
Institutionalism. Neoinstitutionalism. Soviet
economic thought 20-30 years. XX century.
Keynesianism. Post Keynesianism. Modern
schools of neoclassical theory
1. Knowledge acquired by students: areas of
economic thought in different centuries. The
essence of economic views. Features of
economic thought in the Ancient world,
Antiquity, the Middle Ages, Renaissance, New
time. The economic views of mercantilism, the

дәуірде, орта ғасырларда, Ренессанс, Жаңа
уақыттағы
экономикалық
ойдың
ерекшеліктері.
Меркантилизмнің
экономикалық көзқарасы, классикалық мектеп,
физиократтар, маргиналистер, тарихи мектеп,
институционалистер және т.б.
Әр түрлі ғасырларда экономикалық ойды
білдіретін өкілдер
Экономикалық жүйе, саяси режим, әртүрлі
тарихи
сәттерде
мемлекеттердің
экономикалық құрылымы.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
дағдылануы қажет:
әртүрлі кезеңдегі экономикалық құрылымды
сипаттау,
экономикалық
көзқарастардың
ерекшеліктерін
айқындау,
экономикалық
ойлау өкілдерін өздері жатқызған мектептерге
жатқызу; әртүрлі елдерде бір экономикалық
көзқарасты дамыту ерекшеліктерін көру.
Жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілік (ЖҚ
ҚҚ):
: әртүрлі экономикалық көзқарастардың ортақ
және
айрықша
ерекшеліктерін
табу:
меркантилизм
және
тарихи
мектеп,
классикалық мектеп және маргинализм,
физиодатизм және меркантилизм, классика
және
институционалистер.
Әртүрлі
мектептердің
өкілдері
фундаменталды
мәселелер бойынша қандай пікір айтты: жер
бағасы, тауар құны және т.с.с.
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Микроэкономика
Кредиттердің көлемі: ECTS - 5
Пререквизиттер: Экономикалық теория
Постреквизиттер:
Мемлекеттік
бюджет.
Қаржылық менеджмент
Курстың мақсаты: экономиканың жұмыс
істеу механизмін үй шаруашылықтары,
фирмалар, салалар деңгейінде түсіну, сондайақ мемлекеттік саясаттың әсерін талдау үшін

Особенности экономической мысли в Древнем
мире,
Античности,
Средневековье,
Возрождении, Новом времени. Экономические
воззрения
меркантилизма,
классической
школы,
физиократов,
маржиналистов,
исторической школы, институционалистов и
тп.
Представителей, выражавших экономическую
мысль в разные века
Хозяйственный строй, политический режим,
экономический уклад государств в различные
исторические моменты времени.
2.Приобретаемые обучающимися умения:
давать характеристику хозяйственному укладу
различного времени, выделять особенности
экономических
воззрений,
соотносить
представителей экономической мысли со
школами к которым они относятся, видеть
особенности развития одного экономического
воззрения в разных странах.
3.Приобретаемые обучающимися навыки и
компетенции:
находить
общие
и
отличительные
черты
различных
экономических воззрений: меркантилизма и
исторической школы, классической школы и
маржинализма,
физиократизма
и
меркантилизма,
классиков
и
институционалистов. Рассказать каких мнений
придерживались представители различных
школ по основополагающим вопросам: цена
земли, стоимость товара и тп.
Название дисциплины:Микроэкономика
Объем в кредитах: ECTS - 5
Пререквизиты: Экономическая теория»
Постреквизиты: Государственный бюджет.
Финансовый менеджмент.
Цель курса: получение знаний, необходимых
для понимания механизма функционирования
экономики на уровне домохозяйств, фирм,
отраслей, а также для анализа последствий

classical school, physiocrats, marginalists,
historical schools, institutionalists, etc.
Representatives expressing economic thought in
different centuries
The economic system, the political regime, the
economic structure of states at various historical
points in time.
2. Skills acquired by students: to characterize
the economic structure of different times, to
identify features of economic views, to correlate
representatives of economic thought with the
schools to which they belong, See the features of
the development of one economic view in
different countries.
3. Skills and competences acquired by
students: to find common and distinctive
features
of
various
economic
views:
mercantilism and historical school, classical
school and marginalism, physiocracy and
mercantilism, classics and institutionalists. Tell
what opinions the representatives of various
schools adhered to on fundamental issues: the
price of land, the cost of goods, etc.

Name of discipline: Microeconomics
Volume in credits: in ECTS loans - 5
Prerequisites: “Economic Theory”
Post requisites: State budget. Financial
management
The purpose of the course: obtaining the
knowledge necessary to understand the
mechanism of the functioning of the economy at
the level of households, firms, industries, as well

қажетті білімді алу. Бұл өте маңызды, өйткені
нарықтық экономиканың дамуы өз мүдделерін
көздейтін
көптеген
өндірушілер
мен
тұтынушылардың тәуелсіз іс-әрекеттерімен
анықталады және экономикалық шешімдерді
мемлекеттік деңгейде қабылдау кезінде
оларды ескеру қажет.
Қысқаша
мазмұны:
Микроэкономика –
жекелеген экономикалық агенттердің мінезқұлықтары мен тәртіптерін зерттейтін ұтымды
субъектілердің дербес шешім қабылдауларын
қарастыратын
экономикалық
теорияның
негізгі бір саласы. Микроэкономика түсінігі
бір мағынада ғана қарастырылмайды, ол бір
жағынан,
жекелеген
фирмалардың,
үй
шаруашылықтарының және салалардың өз
қызметтерінің ынталарын іске асыру жөніндегі
шешімдерін зерттейді, ал екінші жағынан,
ресурстарды тиімді пайдалану және оларды
орналастыру, тауарлар мен қызметтерге баға
белгілеу сияқты сұрақтарды да қарастырады.
Қабілеті:
- ғылыми-зерттеу қызметіндегі пәннің негізгі
теориялық негіздерін және экономикалық
теория әдістерін қолдануға;
- экономикалық теорияның негізгі санаттары,
мысалы, баламалы шығындар, шекті кірістер,
маргиналдық шығындар, нарықтық тепетеңдік, икемділік, сырттылық, қоғамдық
тауарлар және басқа да санаттар қазіргі
қалыптасқан конъюнктурада көрінеді;
- әртүрлі нарықтық құрылымдар жағдайында
фирманың тепе-теңдігін есептеу әдістері
болуы; - әлемдегі ең маңызды экономикалық
реформалардың негізгі ерекшеліктерін және
олардың
адамзаттың
экономикалық
тарихындағы салдарын білу; - әртүрлі
экономикалық құрылымдардың экономикалық
даму үрдісіне әсері сипаттамаларын талдау; қоғамның
экономикалық
дамуындағы

проводимой государственной политики. Это
важно,
поскольку
развитие
рыночной
экономики
определяется
независимыми
действиями множества производителей и
потребителей, преследующими собственные
интересы, и их необходимо учитывать при
принятии экономических решений на уровне
государства.
Краткое содержание курса: Микроэкономика
является одной из основных областей
экономической
теории,
которая
предусматривает
независимое
принятие
решений рациональными субъектами, которые
изучают поведение и поведение отдельных
экономических
агентов.
Понятие
микроэкономики
не рассматривается в
отдельном
смысле,
оно
рассматривает
решения отдельных фирм, домохозяйств и
отраслей по внедрению своих услуг и, с
другой стороны, такие вопросы, как
рациональное использование ресурсов и
размещение товаров, ценообразование на
товары и услуги.
Умения и навыки:
- использовать основные теоретические
основы
предмета
и
методологии
экономической
теории
в
научноисследовательской деятельности;
- основные категории экономической теории,
такие
как
альтернативные
затраты,
предельный доход, предельные затраты,
рыночное равновесие, эластичность, внешние
эффекты, общественные блага, и др. категории
видеть в современных складывающихся
конъюнктурах;
- обладать методами расчета равновесия
фирмы в условиях различных рыночных
структур;
- видеть основные особенности наиболее
значимых экономических реформ в мире и их

as to analyze the consequences of public
policies. This is important because the
development of a market economy is determined
by the independent actions of many producers
and consumers, pursuing their own interests, and
they must be taken into account when making
economic decisions at the state level.
Course Outline: Microeconomics is one of the
main areas of economic theory, which provides
for independent decision-making by rational
actors who study the behavior and behavior of
individual economic agents. The concept of
microeconomics is not considered in a separate
sense, it considers the decisions of individual
firms, households and industries to introduce
their services and, on the other hand, issues such
as the rational use of resources and placement of
goods, pricing of goods and services.
Skills and abilities:
- use the basic theoretical foundations of the
subject and methodology of economic theory in
research activities;
- the main categories of economic theory, such
as opportunity costs, marginal revenue, marginal
costs, market equilibrium, elasticity, external
effects, public goods, and other categories to see
in the current emerging market conditions;
- possess methods for calculating the
equilibrium of a company under various market
structures;
- see the main features of the most significant
economic reforms in the world and their
consequences in the economic history of
mankind;
- analyze the characteristics of the impact of
various economic structures on the course of
economic development;
- see and analyze practical examples of the
implementation of economic theories in the
economic development of society;

экономикалық теорияларды жүзеге асырудың
практикалық мысалдарын көру және талдау;
- өзгеретін икемділіктің нарық жағдайына
әсерін талдайды. - сұраныс, ұсыныс, тепетеңдік бағасын талдау; - қолданыстағы және
ықтимал
МСҚ
коэффициенттерін,
бейтараптық
қисықтарды,
бюджеттік
шектеулерді,
жалпы
және
маргиналды
қызметті талдау;
инвестициялық
жобаның
тиімділігін
бағалаудың негізгі критерийлерін есептеу.
- компанияның шығындарын және табысын
есептеу.
- компанияның мінсіз және жетілмеген
бәсекелестік нарығында мінез-құлқын талдау.
Білу қажет:
экономикалық
теория
мен
саяси
экономиканың тұжырымдамалық аппараты
және қоғамның экономикалық дамуының
негізгі кезеңдері мен бағыттарының ең
маңызды шарттары;
- шешілетін мәселеге сәйкес келетін теориялық
құралдарды таңдауға әдістемелік тәсілдер;
- тарихи дәуір тұрғысынан экономикалық
тарихты дамыту туралы ақпарат іздеу және
пайдалану дағдылары;
- көпшілік алдында сөз сөйлеу дағдылары,
дәлелдер, талқылау.
Курстың негізі келесі құзыреттерді меңгеруге
ықпал етеді:
- экономикалық проблемаларды зерделеуге
жүйелі көзқарас саласында;
- экономикалық ойлау мәдениеті, сондай-ақ
қорыту және талдау.

последствий в экономической истории
человечества;
- анализировать особенности воздействия
различных хозяйственных укладов на ход
развития экономики;
- видеть и анализировать практические
примеры реализации экономических теорий в
экономическом развитии общества;
- анализировать воздействие меняющихся
коэффициентов эластичности на конъюнктуру
рынка.
анализировать
спрос,
предложение,
равновесную цену;
- анализировать существующие и возможные
коэффициенты MRS, кривые безразличия,
бюджетные
ограничения,
общую
и
предельную полезность;
- рассчитывать основные критерии оценки
эффективности инвестиционного проекта.
- рассчитывать затраты и доход фирмы.
- анализировать поведение фирмы на рынке
совершенной и несовершенной конкуренции.
Владеть:
- понятийным аппаратом экономической
теории и политэкономии и важнейшими
терминами основных этапов и направлений
экономического развития общества;
- методологическими подходами к выбору
теоретического
инструментария,
соответствующего решаемой задаче;
- навыками поиска и использования
информации о развитии экономической
истории в разрезе исторических эпох;
- навыками публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии.
Основание
курса
способствует
овладению следующими компетенциями:
- в
области
системного
подхода
к
исследованию экономических проблем;
- культуры экономического мышления, а так

- to analyze the impact of changing elasticity
coefficients on market conditions.
- analyze demand, supply, equilibrium price;
- analyze existing and possible MRS
coefficients, indifference curves, budget
constraints, total and marginal utility;
- calculate the main criteria for evaluating the
effectiveness of an investment project.
- calculate the costs and income of the company.
- analyze the behavior of the company in the
market of perfect and imperfect competition.
Own:
- the conceptual apparatus of economic theory
and political economy and the most important
terms of the main stages and directions of
economic development of society;
- methodological approaches to the selection of
theoretical tools corresponding to the problem
being solved;
- the skills of searching and using information
on the development of economic history in the
context of historical eras;
- skills of public speaking, argumentation,
discussion.
The foundation of the course helps to master the
following competencies:
- in the field of a systematic approach to the
study of economic problems;
- culture of economic thinking, as well as
generalization and analysis.
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Пәннің атауы:
Микроэкономикалық талдау
Кредит саны: ECTS -5
Пререквизиттер: Экономикалық теория
Постреквизиттер:
Макроэкономика.
Макроэкономикалық талдау.
Акционерлік
қоғамдағы есеп және есептілік.
Пәнді
оқытудың
мақсаты:
«Микроэкономикалық талдау» - экономикалық
ойлауды дамыту және болашақ ғылыми,
педагогикалық немесе шаруашылық қызметке
қажетті экономикалық білімді хабарлау.
Қысқаша мазмұны. экономикалық бағыттар
бойынша білім алушылар үшін базалық пәндер
циклінің міндетті компоненті болып табылады.
Мақсаты:
білім
алушыларға
микроэкономикалық
талдау
әдістерін
пайдалана отырып, өзінің болашақ мамандану
пәндері мен нақты – экономикалық пәндерді
қатар меңгеруге көмектесу.
Зерттеудің күтілетін нәтижелері:
Студенттер, изучившие аталған пәнге тиіс:
білуге:
микроэкономиканың
қазіргі
заманғы
мектептері
және
экономикалық
саясат
бағыттары
Қазақстан
Республикасының
басқа
мемлекеттермен
салыстырғандағы негізгі
микроэкономикалық
көрсеткіштері,
проблемалары, мақсаттары мен саясаты.
білуі керек:
- негізгі микроэкономикалық жаттығулар мен
тапсырмаларды практикалық мысалдарды
қолдана білу;
- Кәсіпорындар экономикасы мен ұлттық
экономиканың
ағымдағы
жағдайына
негізделген болжамды модельдерді құру.
білу тиіс:
экономикалық оқиғаларды болжау және

же к обобщению и анализу.
Название дисциплины:
Микроэкономический анализ
Объем в кредитах: ECTS – 5.
Пререквизиты: Экономическая теория»
Постреквизиты: Макроэкономика.
Макроэкономический
анализ.
Учет
и
отчетность в акционерном обществе.
Целью
преподавания
дисциплины
является: - «Микроэкономический анализ» развитие экономического мышления и
сообщение
экономических
знаний,
необходимых
для
будущей
научной,
педагогической
или
хозяйственной
деятельности.
Краткое содержание. является обязательной
компонентой цикла базовых дисциплин для
обучающихся
по
экономическим
направлениям.
Задача: - помогать обучающимся осваивать
параллельно
изучаемые
конкретно
–
экономические дисциплины и дисциплины
своей
будущей
специализации
с
использованием
методов
микроэкономического анализа.
Ожидаемые результаты изучения:
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
знать:
 современные школы микроэкономики и
направления экономической политики.
 основные
микроэкономические
показатели, проблемы, цели и политику
Республики Казахстан в сравнении с другими
государствами.
должен уметь:
уметь
решать
основные
микроэкономические упражнения и задачи с
использованием практических примеров;
строить прогнозные модели, основанные

Macroeconomic analysis
Volume in credits: ECTS -5.
Prerequisites: “Economic Theory”
Post
requisites:
Macroeconomics.
Macroeconomic analysis. Accounting and
reporting in a joint-stock company. The
purpose of teaching the discipline is: theoretical
development
of
modern
macroeconomic concepts by students; • students
acquire practical skills in analyzing and solving
problem situations in the commodity and money
markets, the movement of the price level and the
money
supply,
the
application
of
macroeconomic models to analyze the dynamics
of the Kazakh economy, its development trends.
Outline. Subject and method of macroeconomic
analysis. Macroeconomic indicator. Basic
macroeconomic model and its current use.
Short-term macroeconomic equilibrium in the
commodity market. Regulation of equilibrium in
the market of goods and services. Fiscal policy.
Money market. Regulation of equilibrium in the
money market. Monetary policy. Joint balance
of the goods market and the money market. The
IS-LM model. Total supply in the short term.
Phillips curve. The policy of stimulating supply.
Theory of economic cycles. International
relations. Open economy.
Expected results of the study:
Students who have studied this discipline
must:
Know: sources of economic information - the
main methods of collecting and analyzing
information, ways to formalize the goal,
methods of achieving it.
Be able to: - analyze, generalize and perceive
information; - set a goal and formulate tasks to
achieve it; - interpret the results;-identify cause

микроэкономикалық
көрсеткіштерді
талдау.Күтілетін оқу нәтижелері:
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
төмендегі құзыреттерге қол жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
- дерексіз ойлау, талдау, синтез жасай білу (;
- ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық
шынайы, дәлелді және нақты құрастыра білу.
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
шаруашылық
жүргізуші
субъектілердің
қызметін сипаттайтын экономикалық және
әлеуметтік-экономикалық
көрсеткіштерді
есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді
жинау және талдау мүмкіндігі;
- шаруашылық жүргізуші субъектілердің
қызметін сипаттайтын экономикалық және
әлеуметтік-экономикалық
көрсеткіштерді
стандартты
әдістер
мен
қолданыстағы
нормативтік база негізінде есептеу мүмкіндігі;
жоспарлардың
экономикалық
бөлімдерін
дайындау үшін қажетті есептеулерді орындау,
оларды негіздеу және ұйым қабылдаған
стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін
ұсыну мүмкіндігі
Бағдарлама
жетекшісі:
сеньор-лектор
Калышев С.М.

на текущем состоянии экономики предприятий
и национальной экономики.
должен иметь навыки:
анализа микроэкономических показателей и
прогнозирования экономических событий.
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:
- Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу (;
способность
логически
верно,
аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь.
- Профессиональные компетенции (ПК):
способность
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
способность на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
способность выполнять необходимые
для составления экономических разделов
планов
расчеты,
обосновывать
их
и
представлять
результаты
работы
в
соответствии с принятыми в организации
стандартами.
Руководитель программы:
Ащеулова Н.А.
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Пәннің атауы:Макроэкономика
Кредит көлемі: ECTS -5
Пререквизиттер:
Экономикалық
теория.
Микроэкономика.
Постреквизиттер: Статистика. Корпоративтік

and effect relationships.
According to the results of training the
bachelor must have the following skills:
collecting information about an economic object
is a culture of thinking.
According to the results of training, the
bachelor must master the following
competencies:
- General cultural competence (CA):
- ability to abstract thinking, analysis, synthesis
(;
- the ability to logically true, reasoned and clear
to build oral and written speech.
- Professional competence (PC):
* ability to collect and analyze basic data
necessary for calculating economic and socioeconomic indicators that characterize the
activities of economic entities;
* ability to calculate economic and socioeconomic indicators that characterize the
activities of economic entities based on standard
methods and the current legal framework;
* the ability to perform calculations necessary
for the preparation of economic sections of
plans, justify them and present the results of
work in accordance with the standards accepted
in the organization.
Program
Manager:
senior
lecturer
Ascheulova N. A.

сеньор-лектор

Макроэкономика
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты:
Экономическая
теория.
Микроэкономика.
Постреквизиты: Статистика. Корпоративные

Name of discipline: Macroeconomics
Volume in credits- ECTS -5
Prerequisites:
Economic
Theory.
Microeconomics.
The economy of the
enterprise

қаржы.
Акционерлік
қоғам
қаржысы.
Финансирование и кредитование инвестиции.
Финансирование инновации.
Қысқаша мазмұны: Қазіргі кезде Қазақстан
Республикасы нарықтық экономикаға өту
кезеңінде
студенттер
төмендегідей
түсініктерді оқып білуі қажет: нарық,
нарықтағы зерттеліп отырған тауардың бағасы
және оның сұраныс пен ұсыныс көлеміне әсер
етуі;
нарықтағы
тепе-теңдік
жағдайы,
мемлекет тарапынан тауардың бағасын
реттеудің, салық салудың және дотация
берудің нарықтағы тепе-теңдікке әсер етуі;
жеке
тұтынушылардың,
фирмалардың,
капитал иелерінің, жұмысшылардың белгілі
бір шешім қабылдауы, өндіріс салаларындағы
және
нарықтағы
тұтынушылар
мен
фирмалардың өзара байланысы; нарық
құрушы туралы түсінік алу, сонымен қатар
әртүрлі нарық құрылымында фирмалар өз
пайдаларын жоғарғы деңгейге жеткізу үшін
қандай шешімдер қабылдайтынын білу.
Пәнге қойылатын талаптар нәтижесінде
студенттер оқып білуі тиіс:
Сонымен қатар студенттерге микроэкономика
тәсілдерін, модельдерін экономикада шешуші
құрал ретінде қалай қолдануға болатынын
түсіндіру.
Пәнді үйретудегі мақсат студенттердің толық
әрі терең білім алып, оны іс жүзіңде қолдана
білуі болып табылады.
Толық курсты оқығаннан кейін студенттер
төмендегідей білім жәңе дағдылар алулары
қажет:
· кезектегі және келешектегі экономикалық
жағдайларды талдап, оған баға беріп, соның
нәтижесінде өз бетінше шешім қабылдай білу;
· микроэкономиканың негізгі түсініктерін білу,
басты экономикалык шешімдердін мәнін
түсіну және олардың

финансы. Финансы акционерного общества.
Финансирование и кредитование инвестиции.
Финансирование инноваций.
Краткое содержание: В настоящее время
Республика Казахстан переходит к рыночной
экономике, студенты должны уметь читать
следующие понятия: рынок, рыночная цена
изучаемого продукта и его влияние на объемы
спроса и предложения; рыночное равновесие,
государственное регулирование цен на товары,
налогообложение
и
субсидирование
рыночного
равновесия;
индивидуальные
клиенты
решения, принимаемые фирмами, владельцами
капитала, работниками, отношениями между
потребителями и фирмами в отрасли и на
рынке; понимание маркет-мейкера, а также
умение принимать твердые решения о том, как
максимизировать прибыльность в различных
рыночных структурах.
В
соответствии
с
требованиями
дисциплины студенты должны иметь
возможность:
Он также объясняет студентам, как применять
микроэкономику, модели и модели в качестве
решающего инструмента в экономике. Цель
дисциплины - дать студентам возможность
приобрести полные и глубокие знания и
применить
их
на
практике.
После
прохождения полного курса студенты должны
приобрести
следующие
навыки:
•
анализировать и оценивать будущие и
будущие экономические события и принимать
решения самостоятельно;
понимание
основных
понятий
микроэкономики, понимание сути основных
экономических решений и их
искать пути разной степени, иметь свои
аргументы о путях развития экономики;
•
Самооценка
социально-экономической

Post requisites: Statistics. Corporate finance.
Finance of a joint-stock company. The financing
and lending of investments. The financing of
innovation.
Summary: At present, the Republic of
Kazakhstan is moving towards a market
economy, students should be able to read the
following concepts: market, market price of the
product being studied and its impact on supply
and demand; market equilibrium, state
regulation of commodity prices, taxation and
subsidies of market equilibrium; individual
customers
decisions made by firms, owners of capital,
employees, relationships between consumers
and firms in the industry and in the market;
understanding of the market maker, as well as
the ability to make firm decisions on how to
maximize profitability in various market
structures.
In accordance with the requirements of the
discipline, students should be able to:
He also explains to students how to apply
microeconomics, models, and models as a
critical tool in economics. The purpose of the
discipline is to give students the opportunity to
acquire complete and in-depth knowledge and
put them into practice. After completing the full
course, students should acquire the following
skills: • analyze and evaluate future and future
economic events and make decisions on their
own;
understanding of the basic concepts of
microeconomics, understanding of the essence
of basic economic decisions and their
look for ways of varying degrees, have their own
arguments about the ways of economic
development;
•
Self-assessment
of
socio-economic
competence, the development of science and
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әртүрлі дәрежедегі жолдарын іздестіру,
экономикалық даму жолдары туралы өзінің
дәлелді пікірлері болуы;
· әлеуметтік-экономикалық сауатты болу,
ғылым мен техниканың дамуына және оның
өндірістік процесстерге енгізуіне, сонымен
қатар бұлардың әлеуметтік экономикалық
жағдайға әсер етуіне өз бетінше баға беру.
Қалыптасатын құзыреттіліктер:
- микроэкономиканың теориялық негіздерін,
олардың жалпы ғылымдар жүйесіндегі орны
мен құндылығын, даму тарихы және қәзіргі
жағдайын біледі;
микроэкономиканың
заңдары
мен
құбылыстар туралы жүйелі білімді игереді;
- ақпараттық-коммуникативтік білімдер мен
біліктіліктерді игеріп, оларды практикада
пайдалана алады.
Білімді бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі
Экономиканы мемлекеттік реттеу
Кредит көлемі: ECTS -5
Пререквизиттер:
Экономикалық
теория.
Микроэкономика.
Постреквизиттер: Статистика. Корпоративтік
қаржы.
Акционерлік
қоғам
қаржысы.
Финансирование и кредитование инвестиции.
Финансирование инновации.
Қысқаша мазмұны.
экономиканы
мемлекеттік
реттеудің
теориясы мен әдіснамасын зерттеу; экономикалық
даму
перспективаларын
негіздеу әдістерімен танысу;
- өндіріс факторлары арқылы экономиканы
мемлекеттік реттеу мәселелерін қарастыру;
- экономикалық саясатты негіздеу және
жүргізу әдістері мен құралдарын зерделеу.
Пәнді
оқудың
мақсаты-студенттерде
экономиканы
мемлекеттік
реттеудің
қажеттілігі
мен
мәні
туралы
түсінік
қалыптастыру, сонымен қатар экономиканы

компетентности, развитие науки и техники и
ее внедрение в производственные процессы, а
также
их
влияние
на
социальноэкономическую ситуацию.
Установленные компетенции:
- теоретические основы микроэкономики, их
место и значение в системе общих наук,
развитие
знает историю и современное состояние;
- систематическое знание законов и явлений
микроэкономики;
- получить знания и навыки в области
информационных
и
коммуникативных
навыков и применять их на практике.
Оценочно-рейтинговая система оценки знаний

technology and its implementation in production
processes, as well as their impact on the socioeconomic situation.
Established competencies:
The
theoretical
foundations
of
microeconomics, their place and importance in
the system of general sciences, development
knows the history and current state;
- systematic knowledge of the laws and
phenomena of microeconomics;
- gain knowledge and skills in the field of
information and communication skills and put
them into practice.
Assessment and rating system for assessing
knowledge

Государственное регулирование экономики
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты:
Экономическая
теория.
Микроэкономика.
Постреквизиты: Статистика. Корпоративные
финансы. Финансы акционерного общества.
Финансирование и кредитование инвестиции.
Финансирование инноваций.
Краткое содержание.
–
изучение
теории
и
методологии
государственного регулирования экономики; –
знакомство
с
методами
обоснования
перспектив экономического развития;
– рассмотрение проблем государственного
регулирования экономики через факторы
производства;
– изучение методов и инструментов
обоснования и проведения экономической
политики.
Цель изучения дисциплины – сформировать
у студентов представление о необходимости и

State regulation of the economy
Amount in credits: ECTS -5
Prerequisites:
Economic
Theory.
Microeconomics.
The economy of the
enterprise
Post requisites: Statistics. Corporate finance.
Finance of a joint-stock company. The financing
and lending of investments. The financing of
innovation.
Outline.
– study of the theory and methodology of state
regulation of the economy – - familiarity with
the methods of justification of economic
development prospects;
- consideration of problems of state regulation of
the economy through factors of production;
- study of methods and tools for economic
policy justification and implementation.
The purpose of studying the discipline is to
form students ' understanding of the necessity
and essence of state regulation of the economy,

ағымдағы реттеу мәселелерін шешудің
практикалық
дағдылары.
«Экономиканы
мемлекеттік реттеу» курсын оқу студенттердің
экономикалық
жүйелердегі
мемлекеттің
функциялары туралы негізгі білімдерін
қалыптастырады, экономикалық ғылымның
маңызды теориялық мәселелерін әлемдік және
отандық
экономиканың
негізгі
тенденцияларымен байланыстырады.
Пәнді оқу нәтижесінде студент:
білуге:
- нарықтық экономиканың жұмыс істеу
процесіне
мемлекеттің
араласуының
теориялық,
әдіснамалық
және
ұйымдастырушылық мәселелері;
нарықтық
жағдайда
экономиканы
мемлекеттік реттеудің принциптері мен
формалары;
-экономикалық Болжамдар жүйесі, елдің
әлеуметтік-экономикалық
даму
Тұжырымдамасы, экономиканы және оның
жекелеген
құрамдастарын
дамыту
бағдарламасы,
ұлттық
экономиканы
дамытудың индикативтік жоспары сияқты
экономикаға
мемлекеттің
ықпал
ету
құралдары;
экономиканы
мемлекеттік
реттеудің
тиімділігін бағалаудың заманауи тәсілдері;
- ҚР Экономиканы мемлекеттік реттеудің
құқықтық базасы;
меңгеру:
- түрлі салалардағы экономикалық жағдайды
талдау;
- мемлекеттік және муниципалдық билік
органдарының
әлеуметтік-экономикалық
саясатын іске асырудың тиімділігіне баға беру;
дағды:
- кәсіби қызмет саласында шешім қабылдау
үшін қажетті ақпаратты жинау және талдау
дағдылары

сущности государственного регулирования
экономики, а также практические навыки по
решению проблем текущего регулирования
экономики. Изучение курса «Государственное
регулирование экономики» формирует у
студентов базовые знания о функциях
государства в экономических системах,
соединяет
важнейшие
теоретические
проблемы экономической науки с главными
тенденциями мировой и отечественной
экономики.
В результате изучения дисциплины студент
должен:
знать:
–
теоретические,
методологические
и
организационные проблемы государственного
вмешательства в процесс функционирования
рыночной экономики;
– принципы и формы государственного
регулирования экономики в рыночных
условиях;
– такие инструменты государственного
воздействия на экономику, как система
экономических
прогнозов,
концепция
социально-экономического развития страны,
программа развития экономики и ее отдельных
составляющих, индикативный план развития
национальной экономики;
–
современные
подходы
к
оценке
эффективности
государственного
регулирования экономики;
–
правовую
базу
государственного
регулирования экономики в РК;
уметь:
– анализировать экономическую ситуацию в
различных сферах;
– давать оценку эффективности реализации
социально-экономической
политики
государственных и муниципальных органов
власти;

as well as practical skills to solve problems of
current regulation of the economy. The study of
the course «State regulation of the economy»
forms students ' basic knowledge of the
functions of the state in economic systems,
connects the most important theoretical
problems of economic science with the main
trends in the world and domestic economy.
As a result of studying the discipline, the student
must:
know:
- theoretical, methodological and organizational
problems of state intervention in the functioning
of the market economy;
– principles and forms of state regulation of the
economy in market conditions;
– such instruments of state influence on the
economy as the system of economic forecasts,
the concept of socio-economic development of
the country, the program for the development of
the economy and its individual components, an
indicative plan for the development of the
national economy;
- modern approaches to assessing the
effectiveness of state regulation of the economy;
– the legal framework for state regulation of the
economy in the Republic of Kazakhstan;
be able to:
- analyze the economic situation in various
areas;
- evaluate the effectiveness
of the
implementation of social and economic policies
of state and municipal authorities;
own:
- skills of collecting and analyzing information
necessary for making decisions in the field of
professional activity
- skills of applying the country's legislation to
the studied economic phenomena and processes.
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- ел заңнамасын зерттелетін экономикалық владеть:
құбылыстар
мен
процестерге
қолдану – навыками сбора и анализа информации,
дағдылары.
необходимой для принятия решений в сфере
профессиональной деятельности
– навыками применения законодательства
страны к исследуемым экономическим
явлениям и процессам.
Stat 3203/ Пән аталуы: Статистика
Статистика
Stat 3203/ Кредит саны: ECTS -5
Объем в кредитах: ECTS -5
Stat 3203
Пререквизиттер: Экономикалық теория, Пререквизиты:
Экономическая
теория,
Микроэкономика. Макроэкономика.
Микроэкономика. Макроэкономика.
Постреквизиттер: Дуалды оқыту жүйесі Постреквизиты: Предмет по дуальной
бойынша пән «Салық және салық салу». системе
обучения
"
налоги
и
Қаржылық менеджмент. Сақтандыру. Бағалы налогообложение». Финансовый менеджмент.
қағаздар
нарығы.
Қаржыға
кіріспе Страхование. Рынок ценных бумаг. Введение в
(ағылш.тілінде). Мемлекеттік бюджет. Төлем финансы
(англ.языке).
Государственный
жүйесі.
бюджет. Платежная система.
Пән
оқыту
мақсаты:
Статистиканың Целью преподавания дисциплины является:
теориялық
сұрақтарын
Қазақстан Изучение теоретических вопросов статистики
Республикасының нарықтық экономикасының необходимо увязать с практикой данного
сол кезеңдегі
даму
тәжірибесімен периода формирования рыночной экономики в
байланыстыра отырып шешу керек. Теориялық Республике Казахстан. Следует использовать
сұрақтарды
оқыту барысында Қазақстан для этого цифровые данные на базе
Республикасының Ұлттық статистикалық статистических сборников Национального
Комитетінің
базасындағы
мәліметтерді Статистического
Комитета
Республики
пайдалана отырып, жергілікті статистикалық Казахстан, местных статистических органов,
органдардың, кәсіпорындар мен ұйымдардың финансовых
отчетов
предприятий
и
мәліметтерін
пайдалану.
Статистикалық организаций.
При
этом
необходимо
мәліметтерді кесте, график, диаграмма, систематизировать статистические данные в
қорытынды есептер түрінде көрсету.
виде
таблиц,
графиков,
диаграмм,
Қысқаша мазмұны: Статистика – бұл тематических расчетов с определенным
әлеуметтік-экономикалық ғылым, оны оқып обобщением.
үйренудің мақсаты зерттеу объектісінің Краткое содержание: Статистика – это
жағдайы,
дамуы, қоғамдық құбылыстың социально-экономическая
наука,
целью
құрылысы, статистикалық
бақылау және является изучение объекта исследования,
статистикалық ақпарат жинау.
состояния, развития, структуры общественных
Күтілетін оқу нәтижелері: Әлеуметтік- явлений, их статического наблюдения и сбора
экономикалық статистика негізін меңгеру
статистической информации.
Пәнді оқыған студенттер:
Ожидаемые результаты изучения: иметь
Білу қажет:
представление об особенностях социально-

Statistics
Volume in credits: ECTS -5
Prerequisites:
Economic
Theory,
Microeconomics
Post requisites: The subject of the dual training
system "taxes and taxation". Financial
management. Insurance. Securities market.
Introduction to Finance (eng.language). State
budget. Payment system.
The purpose of teaching the discipline is: The
study of theoretical issues of statistics must be
linked with the practice of this period of
formation of a market economy in the Republic
of Kazakhstan. To do this, use digital data on the
basis of statistical collections of the National
Statistical Agency of the Republic of
Kazakhstan, local statistical authorities, financial
reports of enterprises and organizations. In this
case, it is necessary to systematize statistical
data in the form of tables, graphs, diagrams,
thematic
calculations
with
a
certain
generalization.
Summary: Statistics is a socio-economic
science, the goal is to study the object of study,
state, development, structure of social
phenomena, their static observation and
collection of statistical information.
Expected results of the study: Have an idea of
the features of socio-economic statistics.
Students who have studied this discipline
should:
Know:
know the scientific basis of socio-economic

статистиканың
ғылыми
негізін
білу,
экономикалық
процестерді
талдауда
статистикалық әдістерді қолдана білу керек;
өздігінен статистикалық ақпараттарды жинап
өңдей білу, сонымен қатар статистикалық
зерттеулердің
нәтижелерін қорытынды
шығаруды меңгеріп егеруі керек.
Істей алуы қажет:
теориялық білім мен тәжірибелік икемділікті,
дағдыны өндірісте, ғылыми тәжірибелік және
оқытушылық қызметте пайдалану;
кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру
бойынша қорытындылар мен ұсыныстар жасай
алуы қажет.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
дағдылануы қажет:
Қазақстан Республикасындағы және оның
аймақтарындағы даму
мен
әлеуметтік
экономикалық жағдайларды, статистикалық
көрсеткіштерді қорытындылаудың техникасы
мен технологиясын тәжірибелік сабақтарда
пайдалана алады.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
төмендегі құзыреттерге қол жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
өндірістік,
ғылыми-зерттеу
және
педагогикалық
дағдыларын,
білімін,
теориялық білімін тәжірибеде қолдана білу.
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
кәсіби қызмет саласында жалпы әлеуметтік
құндылықтарға баса назар аудару;
кәсіби қызметіне қарай әр-түрлі жағдайларда
мобильді және икемді бола білу;
заманның қарқынды ағынына қарай жылдам
ақпараттарды талдай білу қажет.

экономической статистики.
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
Знать:
знать
научные
основы
социальноэкономической статистики;
использовать статистических методов анализа
уровня экономического развития, условий и
факторов экономических процессов.
Уметь:
уметь самостоятельно собирать, обрабатывать
и анализировать статистическую информацию
в области статистики
для представления
результатов статистического исследования в
наглядном и текстовом режиме;
практического применения знаний и умений
ввладении техникой и технологией расчетов
обобщающих
микро-макроэкономических
показателей, характеризующих социально –
экономическое состояние и развитие ситуации
региона и РК.
По результатам обучения бакалаври должен
обладать навыками:
применение полученных теоретических и
практических знаний, умений, навыков в
производственной,
научно
–
исследовательской и учебно – педагогической
деятельности.
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:
- Общекультурные компетенции (ОК):
применение полученных теоретических и
практических знаний, умений, навыков в
производственной,
научно
–
исследовательской и учебно – педагогической
деятельности.
- Профессиональные компетенции (ПК):
ориентироваться на общепринятые социальноэтические ценности в своей профессиональной
деятельности;

statistics;
use statistical methods to analyze the level of
economic development, conditions and factors
of economic processes.
Be able to:
be able to independently collect, process and
analyze statistical information in the field of
statistics to present the results of statistical
research in visual and text mode;
practical application of knowledge and skills in
introducing the technique and technology of
calculating generalizing micro-macroeconomic
indicators characterizing the socio-economic
status and development of the situation in the
region and the Republic of Kazakhstan.
According to the results of training, a bachelor
should have the skills:
application of the obtained theoretical and
practical knowledge, skills in industrial,
scientific, research and teaching activities.
According to the results of training, the bachelor
must master the following competencies:
- General cultural competencies (OK):
application of the obtained theoretical and
practical knowledge, skills in industrial,
scientific, research and teaching activities.
- Professional competencies (PC):
focus on generally accepted socio-ethical values
in their professional activities;
be flexible and mobile in various conditions and
situations related to professional activities;
navigate in modern information flows and adapt
to dynamically changing phenomena.
Program Manager: Ph.D., Associate Professor
Serikbaeva S.G.
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Қаржы-банк статистикасы
Кредит көлемі: ECTS -5
Пререквизиттер: Экономикалық теория,
Микроэкономика. Макроэкономика.
Постреквизиттер: Дуалды оқыту жүйесі
бойынша пән «Салық және салық салу».
Қаржылық менеджмент. Сақтандыру. Бағалы
қағаздар
нарығы.
Қаржыға
кіріспе
(ағылш.тілінде). Мемлекеттік бюджет. Төлем
жүйесі.
Пәнді оқудың мақсаты студенттердің
қаржылық
және
банктік
статистика
саласындағы
теориялық
білімі
мен
практикалық дағдыларын қалыптастыру болып
табылады.
Қысқаша мазмұны: курс пәнді, әдісті,
Статистика
міндеттерін,
статистикалық
ақпарат
көздерін,
статистикалық
көрсеткіштерді, бөлуді талдауды, динамиканы
талдауды, өзара байланысты талдаудың
статистикалық әдістерін, таңдамалы зерттеуді
қарастырады.
Студент міндетті:
Білу:
қаржы-банк
статистикасының
негізгі
түсініктері мен санаттары;
- бюджеттік сыныптама негіздері;
- ҰШЖ және қаржы статистикасының
тұжырымдамалық негізі.
Меңгеру:
- мемлекеттік бюджет статистикасының
маңызды көрсеткіштерін есептеу;
- мемлекеттік бюджет көрсеткіштерін болжау
және талдау әдістерін қолдану;

быть гибким и мобильным в различных
условиях
и
ситуациях,
связанных
с
профессиональной деятельностью;
ориентироваться
в
современных
информационных потоках и адаптироваться к
динамично меняющимся явлениям.
Финансово-банковская статистика
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты:
Экономическая
теория,
Микроэкономика. Макроэкономика.
Постреквизиты: Предмет по дуальной
системе
обучения
"
налоги
и
налогообложение». Финансовый менеджмент.
Страхование. Рынок ценных бумаг. Введение в
финансы
(англ.языке).
Государственный
бюджет. Платежная система.
Целью изучения дисциплины выступает
формирование у студентов теоретических
знаний и практических навыков в области
финансово-банковской статистики.
Краткое содержание: курс предполагает
рассмотрение
предмета,
метода,
задач
статистики,
источников
статистической
информации, статистических показателей,
анализа распределения, анализа динамики,
статистических методов анализа взаимосвязи,
выборочного исследования.
В результате изучения дисциплины слушатели
должны:
Знать:
− основные понятия и категории финансовобанковской статистики;
− основы бюджетной классификации;
− концептуальную основу СНС и статистики
финансов.
Уметь:
− исчислять важнейшие показатели статистики
государственного бюджета;
−
применять
методы
анализа
и
прогнозирования показателей госбюджета;

Financial and banking statistics
Amount in credits: ECTS -5
Prerequisites:
Economic
theory,
Microeconomics. Macroeconomics.
Post requisites: The subject of the dual training
system "taxes and taxation". Financial
management. Insurance. Securities market.
Introduction to Finance (eng.language). State
budget. Payment system.
The purpose of studying the discipline is to
form students ' theoretical knowledge and
practical skills in the field of financial and
banking statistics.
Summary: the course involves consideration of
the subject, method, tasks of statistics, sources
of statistical information, statistical indicators,
distribution analysis, dynamics analysis,
statistical methods of analysis of relationships,
sample research as a result of studying the
discipline, students must:
Know:
− basic concepts and categories of financial and
banking statistics;
− the basis of the budget classification;
- the conceptual framework of the SNA and
Finance statistics.
Be able to:
- calculate the most important indicators of state
budget statistics;
- apply methods of analysis and forecasting of
state budget indicators;
- calculate the most important indicators of
insurance statistics;
- calculate and analyze using a system of

- сақтандыру статистикасының маңызды
көрсеткіштерін есептеу;
- қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді несиенің
айналымдылығын,
сондай-ақ
несиенің
тиімділігін
статистикалық
көрсеткіштер
жүйесінің көмегімен есептеу және талдау;
- қаржы-банк статистикасы көрсеткіштерінің
динамикасын талдау.
Дағды:
- жас маманның әлеуметтік-экономикалық
үдерістердің жай-күйі мен негізгі даму
бағыттарын ғылыми бағалау, елдің қаржы
жүйесінде қалыптасатын заңдылықтар мен
пропорцияларды
бағалау
қабілетін
қалыптастыратын
жүйелі
статистикалық
ойлау;
- зерттелетін процестер мен құбылыстар
саласындағы
өзіндік
тұжырымдар
мен
жалпылама тұжырымдар.
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Пән аталуы: Дуалды оқыту жүйесі бойынша
пән «Салық және салық салу»
Кредит саны: ECTS -6
Пререквизиттер: Қаржыға кіріспе
Постреквизиттер: ҚР салық жүйесін білімін
меңгеру кейіннен өндірістік тәжірибеден өту,
дипломдық жұмыстарды орындаға септігін
тигізеді.
Пән оқыту мақсаты: Бұл курс салық салудың
теоретикалық аспектілерін оқуды көздеп отыр.
Салық теориясы мен салық салу жүйесінің
құрылуының теоретикалық аспектілерін, яғни
экономикалық мазмұнын ашуды, салықтың
функциясы мен принциптерін, салықтың және
Қазақстан
Республикасындағы
салық
жүйесінің тарихи кезеңдерде дамуын үйретуді
көздейді
Қысқаша мазмұны: Салықтар мемлекеттің
қаржылық негізі және экономикалық қарымқатынасты дамытудағы буыны.Осы аталған

− исчислять важнейшие показатели статистики
страхования;
− исчислять и анализировать с помощью
системы
статистических
показателей
оборачиваемость
краткосрочного
и
долгосрочного
кредита,
а
также
эффективность кредита;
− анализировать динамику показателей
финансово-банковской статистики.
Иметь навыки:
− системного статистического мышления,
формирующего у молодого специалиста
способность научной оценки состояния и
основных направлений развития социальноэкономических
процессов,
оценки
закономерностей
и
пропорций,
формирующихся в финансовой системе
страны;
− самостоятельных выводов и обобщений в
области изучаемых процессов и явлений.
Дисциплина по системе дуального обучения
«Налоги и налогообложение»
Объем в кредитах: ECTS -6
Пререквизиты: Введение в финансы,
Постреквизиты: Изучение и усвоение
теоретических знаний налоговой системы РК
связано с последующим
прохождением
производственной
практики,
выполнения
дипломных работ.
Целью
преподавания
дисциплины
является: Повышение уровня знаний в
области налогообложения, понимание и
овладение навыками практических расчетов,
методологии исчисления и уплаты налогов,
сборов, платежей в бюджет и внебюджетные
фонды Республики Казахстан.
Краткое содержание: усвоение основных
понятий теории налогов; изучение прав и
обязанностей
налогоплательщиков,
их
ответственности
за
налоговые

statistical indicators the turnover of short-term
and long-term loans, as well as the effectiveness
of the loan;
- analyze the dynamics of financial and banking
statistics.
Have the skills:
- systematic statistical thinking, which forms the
ability of a young specialist to scientifically
assess the state and main directions of
development of socio-economic processes,
assess the patterns and proportions that are
formed in the financial system of the country;
- independent conclusions and generalizations in
the field of the studied processes and
phenomena.

Name of discipline: Discipline on the system
of dual training « Taxes and taxation»
Volume in credits: ECTS -6
Prerequisites: Introduction to Finance
Post requisites: Studying and mastering the
theoretical knowledge of the tax system of the
Republic of Kazakhstan is associated with the
subsequent passage of practical training, the
implementation of theses.
The purpose of teaching the discipline is:
Increasing the level of knowledge in the field of
taxation, understanding and mastering the skills
of practical calculations, methodology for
calculating and paying taxes, fees, payments to
the budget and extra-budgetary funds of the
Republic of Kazakhstan.
Summary: the mastery of the basic concepts of
tax theory; the study of the rights and
obligations of taxpayers, their responsibility for
tax offenses, the selection of the most optimal

тұжырымдама салықтарды оқуды және оны
ұйымдастырудың қажеттілігін туындатады.
Бұл курс нақты салықтар түрінің есептеуіне
практикалық
дағды
береді,салықтың
ықпалын,салықтық заңнаманы оқып білуге
үйретеді
Күтілетін оқу нәтижелері: Осы паннің негізін
түсініп,
теориядан
жинақтаған
білімін
тәжірибеде қолдана білу қажет. Жағдайларды
талдап және қорытынды жасай алу керек.
Пәнді оқыған студенттер:
Білу қажет:
берілген пәнді меңгергеннен кейін
студент келесі дағдылар мен білімдерді білуі
керек: салықтар мен салық салудың заманауи
теориясының
негіздерін;
Оқытудың
нәтижелері бойынша бакалавр дағдылануы
қажет: салықтық теориялардың категориялық
аппаратын; салық салудың өзіне тән
ерекшеліктерінің теориялық аспектілерін білу;
Істей
алуы
қажет:
салықтық
ауыртпашылықты есептеу әдістемесін білу;
салық теориясы мәселелерін талдау.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
төмендегі құзыреттерге қол жеткізуі қажет:
- Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
өндірістік,
ғылыми-зерттеу
және
педагогикалық
дағдыларын,
білімін,
теориялық білімін тәжірибеде қолдана білу.
- Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
кәсіби қызмет саласында жалпы әлеуметтік
құндылықтарға баса назар аудару;
кәсіби
қызметіне
қарай
әр-түрлі
жағдайларда мобильді және икемді бола білу;
заманның қарқынды ағынына қарай
жылдам ақпараттарды талдай білу қажет.

правонарушения,
выборе
наиболее
оптимального режима налогообложения на
основе расчетов
отдельных
налоговых
платежей с целью оптимизации налоговой
нагрузки
в
рамках
налогового
законодательства; рассмотрение ситуаций по
применению налогового законодательства на
конкретных примерах; приобретение умений
по исчислению налогов и сборов в
профессиональной
деятельности;
формирование Компетенции как конечного
результата обучения.
Ожидаемые результаты изучения: Уметь
самостоятельно анализировать и делать
выводы. Понять основу данного предмета и
применять теорию в практике.
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
Знать:
Студент
должен
Уметь
выбирать
оптимальный режим налогообложения с целью
оптимизации налоговых платежей в рамках
налогового законодательства
Уметь:
рассчитывать конкретные налоги и сборы,
и Владеть методикой исчисления отдельных
видов налогов.
По результатам обучения бакалаври должен
обладать навыками:
правильного
выбора
объекта
налогообложения, исчисления налоговой базы
с учетом применения налоговых льгот, выбора
налоговой ставки, налоговых вычетов.
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:
- Общекультурные компетенции (ОК):
применение полученных теоретических и
практических знаний, умений, навыков в
производственной,
научно
–
исследовательской и учебно – педагогической

tax regime based on the calculations of
individual tax payments in order to optimize the
tax burden in the framework of tax legislation;
consideration of situations regarding the
application of tax legislation with specific
examples; the acquisition of skills in calculating
taxes and fees in professional activities;
Formation of Competence as the end result of
training.
Expected results of the study: To be able to
independently analyze and draw conclusions.
Understand the basis of this subject and apply
theory in practice.
Students who have studied this discipline
should:
Know:
- The student must be able to choose the optimal
tax regime in order to optimize tax payments in
the framework of tax legislation
Be able to:
- calculate specific taxes and fees, and Own the
methodology for calculating certain types of
taxes.
According to the results of training, a bachelor
should have the skills:
- the correct choice of the object of taxation, the
calculation of the tax base, taking into account
the application of tax benefits, the choice of tax
rate, tax deductions.
According to the results of training, the bachelor
must master the following competencies:
- General cultural competencies (OK):
• application of the obtained theoretical and
practical knowledge, skills in production,
research and teaching activities.
- Professional competencies (PC):
• focus on generally accepted social and ethical
values in their professional activities;
• be flexible and mobile in various conditions
and situations related to professional activities;
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Пән аталуы: Сақтандыру
Кредит саны: ECTS-5
Курстың
пререквизиті:
Экономикалық
теория, Қаржыға кіріспе, Банк ісі.
Курстың
постреквизиті:
Валюталық
операциялар. Қаржы нарығы және делдалдары.
ҚР қаржы институттары. Инвестицияларды
қаржыландыру
және
несиелендіру.
Инновацияларды қаржыландыру.
Пән
оқыту
мақсаты:
студенттерде
сақтандыру жүйесі туралы білімнің тұтастығы
мен тұрақтылығын қалыптастыру .
Қысқаша
мазмұны:
Сақтандырудың
экономикалық
мәні,
сақтандырудың
классификациясы, тәуекел түсінігі мен оның
экономикалық әсерлері, сақтандыру нарығы,
сақтандырудың заңдық регламентациясы,
сақтандырғыш
қызметкерлерін
ұйымдастыруы,
актуарлық
есептеулер,
сақтандырудағы маркетинг, жеке сақтандыру,
мүліктік сақтандыру, азаматтық-құқықтық
жауапкершілікті
сақтандыру,
кәсіпкерлік
тәуекелдердің
сақтандыруы,
сақтандырғыштардың
қаржылық
және
төлемақылық төтеуін қамтамасыз етуі, ортақ
сақтандыру мен қайта сақтандыру, шет елдегі
сақтандыру.
Күтілетін оқу нәтижелері: Осы паннің негізін
түсініп,
теориядан
жинақтаған
білімін

деятельности.
- Профессиональные компетенции (ПК):
ориентироваться
на
общепринятые
социально-этические
ценности
в
своей профессиональной деятельности;
быть гибким и мобильным в различных
условиях
и
ситуациях,
связанных
с
профессиональной деятельностью;
ориентироваться
в
современных
информационных потоках и адаптироваться к
динамично меняющимся явлениям.
Страхование
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты курса: Экономическая теория,
Введение в финансы, Банковское дело.
Постреквизиты курса: Валютные операции.
Финансовый
рынок
и
посредники.
Финансовые институты РК. Финансирование и
кредитование инвестиций. Финансирование
инноваций.
Целью преподавания дисциплины является:
сформировать у студентов целостную и
устойчивую систему знаний о страховании.
Краткое
содержание:
Экономическая
сущность
и
назначение
страхования,
Классификация страхования, Понятие риска и
его экономические последствия, Страховой
рынок,
Законодательная
регламентация
страхования,
Организация
деятельности
страховщиков, Актуарные расчеты, Маркетинг
в
страховании,
Личное
страхование,
Имущественное страхование, Страхование
гражданско-правовой
ответственности,
Страхование предпринимательских рисков,
Обеспечение
платежеспособности
и
финансовой
устойчивости
страховщиков,
Сострахование
и
перестрахование,
Страхование в зарубежных странах
Ожидаемые результаты изучения: Уметь
самостоятельно анализировать и делать

• navigate in modern information flows and
adapt to dynamically changing phenomena.
Program Manager:

Insurance
Volume in credits: ECTS -5
Prerequisites for the course: Economic
Theory, Introduction to Finance, Banking.
Post-requisites of the course: Currency
operation. Financial market and intermediaries.
Financial institutions of the Republic of
Kazakhstan. Financing and crediting of
investments. The financing of innovation.
The purpose of teaching the discipline is: to
create a holistic and sustainable system of
knowledge about insurance among students.
Summary: The economic nature and purpose of
insurance, Classification of insurance, The
concept of risk and its economic consequences,
Insurance market, Legal regulation of insurance,
Organization of insurers, Actuarial calculations,
Marketing in insurance, Personal insurance,
Property insurance, Civil liability insurance,
Insurance entrepreneurial risks, ensuring the
solvency and financial stability of insurers, coinsurance and reinsurance, insurance in foreign
countries
Expected results of the study: To be able to
independently analyze and draw conclusions.
Understand the basis of this subject and apply
theory in practice.
Students who have studied this discipline
should:

тәжірибеде қолдана білу қажет. Жағдайларды
талдап және қорытынды жасай алу керек.
Пәнді оқыған студенттер:
Білу қажет:
сақтандырудың теориясы мен практикасын,
оның экономикалық мәнін, қызметтерін,
сақтандырудың нарық экономикасында рөлі
мен аясын қолдана алу, нақты объектке
сақтандыру келісімін;
Істей алуы қажет:
сақтандырулық тариф пен резервтердің
қарапайым актуарлық есептеу дағдылары
болуы керек.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
дағдылануы қажет:
келісімді қорытындылау, жеке және мүліктік
сақтаныдыру
түрлері
бойынша
нұқсан
мөлшерін анықтау
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
төмендегі құзыреттерге қол жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
өндірістік,
ғылыми-зерттеу
және
педагогикалық
дағдыларын,
білімін,
теориялық білімін тәжірибеде қолдана білу.
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
кәсіби қызмет саласында жалпы әлеуметтік
құндылықтарға баса назар аудару;
кәсіби қызметіне қарай әр-түрлі жағдайларда
мобильді және икемді бола білу;
заманның қарқынды ағынына қарай жылдам
ақпараттарды талдай білу қажет.
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выводы. Понять основу данного предмета и
применять теорию в практике.
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
Знать:
теорию и практику страхования, в том числе
экономическую сущность, функции, роль и
сферы применения страхования в рыночной
экономике;
Уметь:
составить договор страхования конкретного
объекта.
По результатам обучения бакалаври должен
обладать навыками:
заключения договоров, определения размеров
ущерба и страховой выплаты по видам
имущественного и личного страхования
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:
- Общекультурные компетенции (ОК):
применение полученных теоретических и
практических знаний, умений, навыков в
производственной,
научно
–
исследовательской и учебно – педагогической
деятельности.
- Профессиональные компетенции (ПК):
ориентироваться на общепринятые социальноэтические ценности в своей профессиональной
деятельности;
быть гибким и мобильным в различных
условиях
и
ситуациях,
связанных
с
профессиональной деятельностью;
ориентироваться
в
современных
информационных потоках и адаптироваться к
динамично меняющимся явлениям.
Сақтандыру ісі
Страховое дело
Кредит саны: ECTS-5
Объем в кредитах: ECTS -5
Курстың
пререквизиті:
Экономикалық Пререквизиты курса: Экономическая теория,
теория, Қаржыға кіріспе, Банк ісі.
Введение в финансы, Банковское дело.
Курстың
постреквизиті:
Валюталық Постреквизиты курса: Валютные операции.

Know:
theory and practice of insurance, including the
economic nature, functions, role and scope of
insurance in a market economy;
Be able to:
draw up an insurance contract for a particular
object.
According to the results of training, a bachelor
should have the skills:
conclusion of contracts, determination of the
amount of damage and insurance payment by
types of property and personal insurance
According to the results of training, the bachelor
must master the following competencies:
- General cultural competencies (OK):
application of the obtained theoretical and
practical knowledge, skills in industrial,
scientific, research and teaching activities.
- Professional competencies (PC):
focus on generally accepted socio-ethical values
in their professional activities;
be flexible and mobile in various conditions and
situations related to professional activities;
navigate in modern information flows and adapt
to dynamically changing phenomena.
Program Manager:

Insurance business
Volume in credits: ECTS -5
Prerequisites for the course: Economic
Theory, Introduction to Finance, Banking.
Post-requisites of the course: Currency

операциялар. Қаржы нарығы және делдалдары.
ҚР қаржы институттары. Инвестицияларды
қаржыландыру
және
несиелендіру.
Инновацияларды қаржыландыру.
Курстың
негізгі
мақсаты-студенттердің
сақтандыру экономикасының негіздерін және
ҚР
мен
шет
елдердегі
сақтандыру
қатынастарын реттеу әдістерін оқып-үйренуі.
Курс
сақтандыруды
ұйымдастыру мен
жүргізудің
халықаралық
тәжірибесін
зерделеуге,
құқықтық
базамен,
даму
перспективаларымен
және сақтандыруды
ырықтандыру бағдарламасымен танысуға
негізделген.
Қысқаша мазмұны: жеке және заңды
тұлғалардың мүліктік мүдделерін қорғау тәсілі
ретінде сақтандыруды жіктеудің мәні, тарихи
дамуы, түсінігі, терминдері мен принциптері;
сақтандыру қызметін құқықтық реттеу және
сақтандыру
ұйымдарының
құрылымдық
құрылысы;
сақтандырудың
әлеуметтікэкономикалық
мазмұны,
Туризмдегі
сақтандыру,
қайта
сақтандыру
және
сақтандыру тарифтерін актуарлық есептеу
әдістемесі.
Оқу пәнін меңгеру нәтижесінде білім алушы:
білу:
- сөйлеу барысында кәсіби терминологияны
қолдану, сақтандыру түрлеріне бағдарлану;
- сақтандыру құнын бағалау;
- сақтандыру сомасын белгілеу;
- сақтандыру сыйлықақысын есептеу;
- шет елдердегі сақтандыру ерекшеліктерін
анықтау;
Дағды:
- сақтандырудың мәні мен маңызы; сақтандыру терминологиясы;
- сақтандыру нысандары мен салалары;
- сақтандырушының негізгі табыс базасы
ретінде сақтандыру сыйлықақысы;

Финансовый
рынок
и
посредники.
Финансовые институты РК. Финансирование и
кредитование инвестиций. Финансирование
инноваций.
Основная цель курса – изучение студентами
основ экономики страхования и методов
регулирования страховых отношений в РК и в
зарубежных странах. В основу курса положено
изучение международного опыта организации
и проведения страхования, знакомство с
правовой базой, перспективами развития и
программой либерализации страхования.
Краткое содержание: сущность, историческое
развитие, понятия, термины и принципы
классификации страхования как способа
защиты имущественных интересов физических
и юридических лиц; правовое регулирование
страховой деятельности и структурное
построение
страховых
организаций;
социальноэкономическое
содержание
страхования,
страхование
в
туризме,
перестрахование и методология актуарных
расчетов страховых тарифов.
В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен:
уметь:
– использовать в речи профессиональную
терминологию, ориентироваться в видах
страхования;
– оценивать страховую стоимость;
– устанавливать страховую сумму;
– рассчитывать страховую премию;
– выявлять особенности страхования в
зарубежных странах;
знать:
– сущность и значимость страхования; –
страховую терминологию;
– формы и отрасли страхования;
– страховую премию как основную базу
доходов страховщика;

operation. Financial market and intermediaries.
Financial institutions of the Republic of
Kazakhstan. Financing and crediting of
investments. The financing of innovation.
The main goal of the course is to study the
basics of insurance Economics and methods of
regulating insurance relations in the Republic of
Kazakhstan and in foreign countries. The course
is based on the study of international experience
in organizing and conducting insurance,
familiarity with the legal framework,
development prospects and the program of
insurance liberalization.
Summary: the essence, historical development,
concepts, terms and principles of classification
of insurance as a way to protect the property
interests of individuals and legal entities; legal
regulation of insurance activities and the
structural structure of insurance organizations;
socio-economic content of insurance, insurance
in tourism, reinsurance and methodology of
actuarial calculations of insurance rates.
As a result of mastering the discipline, the
student must:
be able to:
– use professional terminology in the speech,
navigate the types of insurance;
- evaluate the insurance cost;
- set the insurance amount;
- calculate the insurance premium;
- identify the features of insurance in foreign
countries;
know:
- the essence and significance of insurance; insurance terminology;
- forms and branches of insurance;
– insurance premium as the main income base of
the insurer;
– main types of property insurance;
– main types of personal insurance;

- мүліктік сақтандырудың негізгі түрлері;
- жеке сақтандырудың негізгі түрлері;
- медициналық сақтандыру;
- жауапкершілікті сақтандырудың негізгі
түрлері, қайта сақтандыру;
- шет елдердегі сақтандыру ерекшеліктері;
Меңгеру:
- сақтандыру қызметінің қаржылық негіздерін
бағалау әдістемелерімен және сақтандыру
ұйымдарының қаржылық және инвестициялық
қызметінің тиімділігін бағалауға талдау
жүргізу.
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Бағалы қағаздар нарығы
Кредит саны: ECTS -5
Пререквизиттер:
Қаржыға
кіріспе.
Макроэкономика.
Постреквизиттер: өндірістік және диплом
алдындағы тәжірибе
Курстың мақсаты: студенттерді нарықтың
мәнімен
және
ерекшеліктерімен
таныстыру.мемлекеттік макроэкономикалық
саясат жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі
ретінде бағалы қағаздар
реттеу.
Қысқаша мазмұны (Негізгі бөлімдер):
«бағалы қағаздар нарығы» курсы жоғары
білікті мамандарды қалыптастыратын оқу
пәндері арасында Қазақстанның қаржы-несие
жүйесі үшін маңызды рөл атқарады.
Бұл
курста
сұрақтар
қарастырылады
макроэкономикалық
позициямен
Қазақстанның бағалы қағаздар нарығын реттеу
Қазақстан
Республикасындағы
бағалы
қағаздар нарығын реттеудің қолданыстағы
практикасы, тәжірибе дамыған нарықтық
экономикасы бар елдерде реттеудің әртүрлі
нысандары
мен
әдістерін
пайдалану
экономикасы.

–
основные
виды
имущественного
страхования;
– основные виды личного страхования;
– медицинское страхование;
–
основные
виды
страхования
ответственности, перестрахование;
– особенности страхования в зарубежных
странах;
Владеть:
- методиками оценки финансовых основ
страховой деятельности и проводить анализ
оценки
эффективности
финансовой
и
инвестиционной
деятельности
страховых
организаций.
Рынок ценных бумаг
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты:
Введение
в
финансы.
Макроэкономика
Постреквизиты:
производственная
и
преддипломная практика
Цель
изучения
курса:
Ознакомление
студентов с сущностью и особенностями
рынка
ценных
бумаг
как
важной
составляющей системы государственного
макроэкономического регулирования.
Краткое содержание (основные разделы):
Курс «Рынок ценных бумаг» играет важную
роль
среди
учебных
дисциплин,
формирующих
специалистов
высшей
квалификации
для
финансово-кредитной
системы Казахстана. В данном курсе
рассматриваются вопросы регулирования
рынка
ценных
бумаг
Казахстана
с
макроэкономической позиции, приводится
действующая практика регулирования рынка
ценных бумаг в Республике Казахстан, опыт
использования разнообразных форм и методов
регулирования в странах с развитой рыночной
экономикой.
Ожидаемые результаты изучения: изучив

– health insurance;
– main types of liability insurance, reinsurance;
– features of insurance in foreign countries;
Own:
- methods for evaluating the financial basis of
insurance activities and analyze the effectiveness
of financial and investment activities of
insurance organizations.

Securities market
Volume in credits: in creditsECTS -5
Prerequisites:
Introduction to Finance.
Macroeconomics.
Post requisites: production and pre-graduate
practice
The purpose of the course: to Familiarize
students with the essence and features of the
market
securities as an important component of the state
macroeconomic management system
regulation.
Brief content (main sections): The course
«securities Market» plays an important role
among academic disciplines that form highly
qualified specialists for the financial and credit
system of Kazakhstan. This course covers the
following questions regulation of the securities
market of Kazakhstan from a macro-economic
position, provided current practice of securities
market regulation in the Republic of
Kazakhstan, experience use of various forms and
methods of regulation in countries with a
developed market economy
Expected results of the study: after studying the
discipline, the student must:

Пәнді оқытудан күтілетін нәтижелер::
білу:
- бағалы қағаздар нарығының ерекшеліктері,
нарықтың дамуын тежейтін проблемалар
экономикалық және әлеуметтік салдарларды,
әдеп талаптарын ескере отырып, бағалы
қағаздар, кәсіпорынның қаржы саясатының
талаптарын шешімдер және олар үшін
жауапкершілік есептеу үшін қажетті бастапқы
деректерді жинау және талдау шаруашылық
жүргізуші
субъектілердің
қызметін
сипаттайтын
әлеуметтік-экономикалық
көрсеткіштердің үлгілік әдістемелер мен
қолданыстағы нормативтік-құқықтық бағалы
қағаздар нарығының нарықтарын
- шаруашылық субъектілерінің қызметі;
жалпы және әлеуметтік әдістерді пайдалану
бағалы
қағаздар
нарығы
саласындағы
ақпаратты талдау үшін құралдық құралдарды
таңдау;
- сәйкес бағалы қағаздар нарығы бойынша
экономикалық деректерді өңдеу есептеу
нәтижелерін
талдау
және
алынған
қорытындыларды негіздеу;
- бағалы
қағаздар
нарығын
дамыту
саласындағы ақпаратты талдау және түсіндіру,
- әртүрлі меншік нысанындағы фирмалар
мен компаниялардың есептілігінде қамтылған
экономикалық шешімдер қабылдау үшін
алынған мәліметтер;
- бағалы қағаздар нарығы бойынша отандық
және шетелдік статистиканың деректерін
интерпретациялау әлеуметтік-экономикалық
процестер мен құбылыстар.
Олардың өзгеру үрдістерін анықтау
әлеуметтік-экономикалық
көрсеткіштер
бойынша. Жүргізілетін жұмыстар бойынша
қажетті деректерді жинау бағалы қағаздар
рыногының қызметін, ұйымның шарттары мен
принциптерін оларды талдау және ақпараттық

дисциплину, студент должен:
знать: особенности рынка ценных бумаг,
проблемы, сдерживающие развитие рынка
ценных бумаг с учетом экономических и
социальных последствий, требований этики,
требований
финансовой
политики
предприятия,
находить
организационноэкономические решения и нести за них
ответственность
уметь:
собирать
и
анализировать исходные данные, необходимые
для
расчета
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; рассчитывать на
основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рынка ценных
бумаг социально-экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
использовать
общие и социологические методы анализа
информации в сфере рынка ценных бумаг;
выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных по рынку
ценных бумаг в соответствии с поставленной
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов и обосновать полученные выводы;
анализировать
и
интерпретировать
информацию в области развития рынка
ценных бумаг, содержащуюся в отчетности
фирм
и
компаний
различных
форм
собственности и использовать полученные
сведения для принятия экономических
решений; анализировать и интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики по рынку ценных бумаг в
социально-экономических
процессах
и
явлениях. Выявлять тенденции их изменения в
социально-экономических
показателях.
Собрать необходимые данные по проводимым
наблюдениям за деятельностью рынка ценных
бумаг, условиями и принципами организации

know: features of the securities market,
problems hindering the development of the
market
securities, taking into account economic and
social consequences, ethical requirements,
requirements financial policy of the enterprise,
find organizational and economic
decisions and responsibility for them
be able to: collect and analyze baseline data
needed to calculate
socio-economic indicators characterizing the
activity of economic
subjects; to count on the basis of standard
methods and regulatory
base of the securities market socio-economic
indicators
the activity of economic entities; use of General
and sociological methods
analysis of information in the securities market;
choose tools for
processing of economic data on the securities
market in accordance with the set goal
task, analyze the results of calculations and
justify the conclusions;
analyze and interpret information in the field of
securities market development,
information contained in the reports of firms and
companies of various forms of ownership and
use
information obtained for making economic
decisions; analyze and
interpret the data of domestic and foreign
statistics on the securities market in
socio-economic processes and phenomena.
Identify trends in their changes in
socio-economic indicators. Collect the necessary
data on the conducted
monitoring the activities of the securities market,
conditions and principles of the organization
securities market, analyze them and prepare an

шолу және/немесе отандық және шетелдік
ақпарат
көздерін
пайдалана
отырып,
талдамалық есеп. Бағалы қағаздар нарығы
саласындағы талдау және зерттеу міндеттерін
шешу үшін пайдалану заманауи техникалық
құралдар және ақпараттық технологиялар.
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KV2211/F
Қор биржасы
V 2211/SE Кредит саны: ECTS -5
2211
Пререквизиттер:
Қаржыға
кіріспе.
Макроэкономика.
Постреквизиттер: өндірістік және диплом
алдындағы тәжірибе
«Қор биржасы» пәні студенттерде нарықтық
экономиканың ажырамас бөлігі ретінде
биржалық институттардың дамуы мен жұмыс
істеуінің
заңдылықтары
мен
негізгі
принциптері
туралы
берік
білім
қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Қысқаша
мазмұны.
Инновацияларды
басқарудың әлемдік және отандық тәжірибесін
жалпылау(
әр
түрлі
деңгейлердің
ерекшеліктерін ескере отырып), теория мен
практика жинақтаған іргелі ұғымдардың,
әдістемелік тәсілдер мен тәсілдердің кең
спектрін
қарастыру,
қор
биржасында
инновацияларды
құру,
игеру
және
коммерцияландыру процесін ұйымдастыру
және басқару мәселелері бойынша теориялық
білім
мен
практикалық
дағдыларды
қалыптастыру.
Курсты
игеру
нәтижесінде
студент
қалыптастырады:
білу:
- ұйымдастырылған нарықтың бір түрі ретінде
Биржаның ерекшеліктері туралы;
- биржалардың негізгі түрлері және оларды
жіктеу белгілері;

рынка ценных бумаг, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или
аналитический
отчет,
используя
отечественные и зарубежные источники
информации. Использовать для решения
аналитических и исследовательских задач в
области рынка ценных бумаг современные
технические средства и информационные
технологии.
Фондовая биржа
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты:
Введение
в
финансы.
Макроэкономика
Постреквизиты:
производственная
и
преддипломная практика
Дисциплина «Фондовая биржа» позволяет
сформировать у студентов прочные знания о
закономерностях и основных принципах
развития и функционирования биржевых
институтов как неотъемлемой части рыночной
экономики.
Краткое содержание. Обобщение мировой и
отечественной
практики
управления
инновациями
(с
учетом
особенностей
различных уровней), рассмотрение широкого
спектра
фундаментальных
понятий,
методических
подходов
и
приемов,
накопленных
теорией
и
практикой,
формирование теоретических знаний и
практических
навыков
по
вопросам
организации
и
управления
процессом
создания, освоения и коммерциализации
новшеств на фондовой бирже.
В результате освоения курса студент должен
знать:
- об особенностях биржи как одной из форм
организованного рынка;
- основные виды бирж и признаки их
классификации;
- сущность биржевых сделок, отличие сделок с

information review and/or
analytical report using domestic and foreign
sources of information.
Use it to solve analytical and research problems
in the field of the securities market
modern technical means and information
technologies are used.

Stock exchange
Volume in credits: in creditsECTS -5
Prerequisites:
Introduction to Finance.
Macroeconomics.
Post requisites: production and pre-graduate
practice
The discipline «stock exchange» allows
students to form a solid knowledge of the laws
and basic principles of the development and
functioning of exchange institutions as an
integral part of the market economy.
Outline. Generalization of the world and
domestic practice of innovation management
(taking into account the characteristics of
different levels), consideration of a wide range
of fundamental concepts, methodological
approaches and techniques accumulated in
theory and practice, the formation of theoretical
knowledge and practical skills on the
organization and management of the process of
creating, mastering and commercialization of
innovations on the stock exchange.
As a result of completing the course, the student
must
know:
- about the features of the exchange as a form of
organized market;
- main types of exchanges and signs of their
classification;
- the essence of exchange transactions, the
difference between transactions with real goods
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- биржалық мәмілелердің мәні, нақты тауармен
жасалған мәмілелердің нақты тауарсыз
мәмілелерден айырмашылығы;
- брокерлік фирмалардың бағалы қағаздар
нарығында
коммерциялық
қызметті
ұйымдастыру механизмі;
- тауар биржасының ұйымдық құрылымы;
- биржалық тауарларға қойылатын талаптар
және олардың негізгі кластары;
- бағалы қағаздармен биржалық сауданы
ұйымдастыру тетігі;
- биржадағы валютамен операциялардың
түрлері;
меңгеру:
-сатып
алу-сату
шарттарын
жасасуға
бағдарлану;
- хеджирлеу операцияларын жүзеге асыру
арқылы
бағалардың
және
валюта
бағамдарының
қолайсыз
өзгерістерінен
сақтандыру мүмкіндіктерін пайдалану;
- валюталық биржалық нарықта қалыптасқан
жағдайға бағдарлану;
дағды:
биржалық
мәмілелер
байланысты
тәуекелдерді болдырмау;
- туынды қаржы құралдарымен жұмыс істеу
стратегиясын пайдалану;
- биржалық мәміленің нәтижелерін талдау
және оның тиімділігін анықтау.
Пән аталуы: Корпоративтік қаржы
Кредит саны: ECTS -5
Пререквизиттер:
Қаржыға
кіріспе.
Макроэкономика.
Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент.
Мемлекеттік
бюджет.
Төлем
жүйесі.
Қаржылық талдау. Қаржылық есептілікті
талдау.
Пән оқыту мақсаты: Бұл пәннің мақсаты
студенттерге ұлттық экономиканың жағдайы,
саясаты
проблемалары
және
даму

реальным товаром от сделок без реального
товара;
- механизм организации коммерческой
деятельности брокерскими фирмами на рынке
ценных бумаг;
- организационную структуру товарной биржи;
- требования, предъявляемые к биржевым
товарам и их основные классы;
- механизм организации биржевой торговли с
ценными бумагами;
- виды операций с валютой на бирже;
уметь:
- ориентироваться в заключении договоров
купли-продажи;
- использовать возможности страхования от
неблагоприятных изменений цен и курсов
валют посредством осуществления операций
хеджирования;
- ориентироваться в ситуации, сложившейся на
валютном биржевом рынке;
овладеть:
- избегать риски, с которыми сопряжены
биржевые сделки;
–
использовать
стратегии
работы
с
производными финансовыми инструментами;
- анализировать результаты биржевой сделки и
определять ее эффективность.

and transactions without real goods;
- mechanism for organizing commercial
activities by brokerage firms in the securities
market;
- organizational structure of the commodity
exchange;
- requirements for exchange-traded goods and
their main classes;
- mechanism for organizing exchange trading
with securities;
- types of currency transactions on the exchange;
be able to:
- to navigate in the conclusion of contracts of
purchase and sale;
- use the possibility of insurance against adverse
changes in prices and exchange rates through
hedging operations;
- navigate the situation on the currency exchange
market;
master:
- avoid risks associated with exchange
transactions;
– use strategies for working with derivative
financial instruments;
- analyze the results of an exchange transaction
and determine its effectiveness.

Корпоративные финансы
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты:
Введение
в
финансы.
Макроэкономика.
Постреквизиты: Финансовый менеджмент.
Государственный бюджет. Платежная система.
Финансовый анализ. Анализ финансовой
отчетности.
Целью
преподавания
дисциплины
является:
формирование
целостного
представления о теоретических основах

Corporate Finance
Volume in credits: in creditsECTS -5
Prerequisites:
Introduction to Finance.
Macroeconomics.
Post requisites: Financial management.
State budget. Payment system. Financial
analysis. Financial statement analysis.
The purpose of teaching the discipline is: the
formation of a holistic view of the theoretical
foundations of the transformation of the
economic policy of the state at the macro and

перспективасы туралы білім беру, отандық
экономиканың тиімді дамуының әдістері
туралы, яғни елді экономикалық өсу мен
халықтың әл-ауқатының дамуына апаратын
жолға шығару ідістеріне үйрету.
Қысқаша мазмұны: Ұлттық экономиканың
әлеуметтік
экономикалық
жүйесін
сипаттайтын
негізгі
экономикалық
категориялар мен базистік ұғымдар, оның
дамуы
мен
өмір
сүруін
негіздейтін
экономикалық заңдар; Ғылыми ұсыныстарды
қазіргі заманғы Қазақстан экономикасы
жағдайына
үйлестіру
мүмкіндіктері;
әлеуметтік экономикалық құбылыстар мен
процестердің дамуын талдау үшін қажетті
білім; ұлттық экономиканың тұрақты дамуын
қамтамасыз
ете
алатын
практикалық
шараларды жасай алу үшін білім.
Күтілетін оқу нәтижелері: Осы паннің негізін
түсініп,
теориядан
жинақтаған
білімін
тәжірибеде қолдана білу қажет. Жағдайларды
талдап және қорытынды жасай алу керек.
Пәнді оқыған студенттер:
Білу қажет:
аймақ саясаты және оның көп қырлы
мінез құлқы. Шетел
аймақ саясатының
құрылу эволюциясы және оның негізгі
кезеңдері.
Істей алуы қажет:
студенттер курсты оқып бітірген кейін
аймақтық
экономикалық-әлеуметтік
саясатындағы бағдарламаларды жүзеге асыру
ерекшеліктерін көрсету.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
дағдылануы қажет:
студент
қойылған
экономикалық
міндеттерге қол жеткізу үшін мәліметтердің
жиналуын, өңделуін,
және талдануын
қамтамасыз етуі қажет.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр

трансформации экономической
политики
государства на макро - и микроуровнях
функционирования рыночной экономики
Краткое содержание: Предмет, объект и
субъекты экономической политики; принципы,
инструменты,
совокупность
целей
экономической политики; денежно-кредитная
политика: бюджетно-налоговая политика;
социальная политика; экологическая политика;
внешнеэкономическая политика; механизм
формирования и принятия экономических
решений. Изучение дисциплины направлено
на освоение методологических, теоретических,
методических и инструментальных средств
государственной экономической политики.
Ожидаемые результаты изучения: Уметь
самостоятельно анализировать и делать
выводы. Понять основу данного предмета и
применять теорию в практике.
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
Знать:
современное
экономическое
районирование Казахстана, зональные группы
регионов,
региональные
программы;
теоретико-методологические
основы
региональной
экономики,
методы
регионального
регулирования
развития
регионов и межбюджетных отношений;
Уметь:
собрать информацию о региональном
развитии
страны,
осуществить
анализ
состояниям развития регионов;
По результатам обучения бакалаври должен
обладать навыками:
интерпретировать
полученные
показатели, прогнозировать развитие региона;
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:
- Общекультурные компетенции (ОК):

micro levels of the functioning of a market
economy
Summary: Subject, object and subjects of
economic policy; principles, tools, set of goals
of economic policy; monetary policy: fiscal
policy; social politics; environmental policy;
foreign economic policy; mechanism for the
formation and adoption of economic decisions.
The study of the discipline is aimed at the
development of methodological, theoretical,
methodological and instrumental means of state
economic policy.
Expected results of the study: To be able to
independently analyze and draw conclusions.
Understand the basis of this subject and apply
theory in practice.
Students who have studied this discipline
should:
Know:
- modern economic regionalization of
Kazakhstan, zonal groups of regions, regional
programs; theoretical and methodological
foundations of the regional economy, methods
of regional regulation of regional development
and intergovernmental relations;
Be able to:
- collect information on the regional
development of the country, analyze the state of
development of the regions;
According to the results of training, a bachelor
should have the skills:
- interpret the obtained indicators, predict the
development of the region;
According to the results of training, the bachelor
must master the following competencies:
- General cultural competencies (GC):
• application of the obtained theoretical and
practical knowledge, skills in production,
research and teaching activities.
- Professional competencies (PC):

төмендегі құзыреттерге қол жеткізуі қажет:
- Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
өндірістік,
ғылыми-зерттеу
және
педагогикалық
дағдыларын,
білімін,
теориялық білімін тәжірибеде қолдана білу.
- Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
кәсіби қызмет саласында жалпы әлеуметтік
құндылықтарға баса назар аудару;
кәсіби
қызметіне
қарай
әр-түрлі
жағдайларда мобильді және икемді бола білу;
заманның қарқынды ағынына қарай
жылдам ақпараттарды талдай білу қажет.
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Акционерлік қоғам қаржысы
Кредит көлемі: ECTS -4
Пререквизиттер:
Қаржыға
кіріспе.
Макроэкономика.
Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент.
Мемлекеттік
бюджет.
Төлем
жүйесі.
Қаржылық талдау. Қаржылық есептілікті
талдау.
Мақсаты-студенттердің
акционерлік
қоғамдардың қаржылық қызметін талдау және
жоспарлау
және
басқару
дағдыларын
қалыптастыру.
Қысқаша мазмұны. Акционерлік қоғам
қаржысының теориялық ұйымдастырушылық
негіздері. АҚ шығыстары мен кірістері. АҚ
негізгі және айналым капиталы.
АҚ
қызметіндегі қаржылық жоспарлау. АҚ-ның
қаржы-несие жүйесімен байланысы және есеп
айырысуды ұйымдастыру. АҚ-ның қаржы
саласындағы ерекшеліктері: сауда, ауыл
шаруашылығы, құрылыс, тұтыну.
Білу:
- қаржының мәні мен функциялары, қаржылық
жұмысты
ұйымдастыру,
акционерлік
қоғамдардың қаржысын басқару әдістері;

применение полученных теоретических и
практических знаний, умений, навыков в
производственной,
научно
–
исследовательской и учебно – педагогической
деятельности.
- Профессиональные компетенции (ПК):
ориентироваться
на
общепринятые
социально-этические
ценности
в
своей профессиональной деятельности;
быть гибким и мобильным в различных
условиях
и
ситуациях,
связанных
с
профессиональной деятельностью;
ориентироваться
в
современных
информационных потоках и адаптироваться к
динамично меняющимся явлениям.
Финансы акционерных компании
Объем в кредитах: ECTS -4
Пререквизиты:
Введение
в
финансы.
Макроэкономика.
Постреквизиты: Финансовый менеджмент.
Государственный бюджет. Платежная система.
Финансовый анализ. Анализ финансовой
отчетности.
Цель – формирование у студентов навыков
анализа и планирования финансов и
управления
финансовой
деятельностью
акционерных обществ.
Краткое
содержание.
Теоретически
организационные
основы
финансов
акционерного общества. Расходы и доходы
АО. Основной и оборотный капитал АО.
Финансовое планирование в деятельности АО.
Взаимоотношения АО с финансово-кредитной
системой
и
организация
расчетов.
Особенности финансов АО в сфере: торговли,
сельского
хозяйства,
строительства,
потребления.
Знать:
- сущность и функции финансов, организацию
финансовой работы, методы управления
-

• focus on generally accepted social and ethical
values in their professional activities;
• be flexible and mobile in various conditions
and situations related to professional activities;
• navigate in modern information flows and
adapt to dynamically changing phenomena.
Program Manager:

Finance of joint-stock companies
Volume in credits: in creditsECTS -5
Prerequisites:
Introduction to Finance.
Macroeconomics.
Post requisites: Financial management.
State budget. Payment system. Financial
analysis. Financial statement analysis.
The goal is to develop students ' skills in
analyzing and planning finances and managing
the financial activities of joint-stock companies.
Short content. Theoretically, the organizational
basis of Finance of a joint-stock company.
Expenses and income of JSC. Fixed and
working capital of the JSC. Financial planning
in the activities of JSC. Relationship of JSC with
the financial and credit system and organization
of payments. Features of JSC Finance in the
sphere of trade, agriculture, construction, and
consumption.
Know:
- essence and functions of Finance, organization
of financial work, methods of financial
management of joint-stock companies;
- methods and techniques for calculating all
financial indicators necessary for the preparation
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- қаржылық жоспарлар мен бюджеттерді құру
үшін, сондай-ақ олардың орындалуына
қаржылық бақылауды ұйымдастыру үшін
қажетті барлық қаржылық көрсеткіштерді
есептеудің
әдістемесі
мен
техникалық
тәсілдері;
-заманауи компьютерлік технологияларды
қолдана отырып, заңнамалық-нормативтік
актілермен,
арнайы
экономикалық
әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеу және
алынған ақпаратты қаржылық шешімдердің,
қаржылық жоспарлар мен бюджеттердің
нұсқаларын әзірлеу үшін қолдану.
Меңгеру:
кәсіпорынның
қаржылық
қызметінің
көрсеткіштерін есептеу және қаржылық
жұмыстың тиімді түрлерін қолдану;
- акционерлік қоғамның шығыстары мен
кірістерін
қалыптастыру,
акционерлік
қоғамның капиталын қалыптастыру және
пайдалану бағыттары саласында қаржылық
шешімдерді әзірлеу және қабылдау кезінде
қаржылық талдау нәтижелерін пайдалану.
Дағды:
- кәсіпорындағы қаржылық талдау және
жоспарлау әдістері.

финансами акционерных обществ;
- методику и технические приемы расчетов
всех финансовых показателей, необходимых
для составления финансовых планов и
бюджетов, а также для организации
финансового контроля за их выполнением;
- самостоятельно работать с законодательнонормативными
актами,
специальной
экономической
литературой,
используя
современные компьютерные технологии, и
применять полученную информацию для
разработки вариантов финансовых решений,
финансовых планов и бюджетов.
Уметь:
- рассчитывать показатели финансовой
деятельности предприятия и применять
эффективные формы финансовой работы;
- использовать результаты финансового
анализа
при
разработке
и
принятии
финансовых решений в области формирования
расходов и доходов акционерного общества,
формирования и направлений использования
капитала акционерного общества;
Владеть:
методами
финансового
анализа
и
планирования на предприятии.

of financial plans and budgets, as well as for the
organization of financial control over their
implementation;
- independently work with legislative and
regulatory acts, special economic literature,
using modern computer technologies, and apply
the information obtained to develop options for
financial decisions, financial plans and budgets.
Be able to:
- calculate the company's financial performance
indicators and apply effective forms of financial
work;
- use the results of the financial analysis in the
development and financial decision making in
the field of formation of expenses and incomes
of the joint-stock companies, formation and use
of capital stock of the company;
Own:
- methods of financial analysis and planning in
the enterprise.

Пән аталуы: Қаржыға кіріспе
Кредит саны: ECTS -5
Пререквизиттер: Экономикалық теория.
Ақша. Несие. Банктер.
Постреквизиттер:
Мемлекеттік
бюджет.
Қаржылық талдау. Корпоративтік қаржы
Пән оқыту мақсаты: студенттерге қаржылық
санаттарды, тұжырымдамаларды, мерзімдерді,
олардың жіктелуін, әлеуметтік-экономикалық
процестердегі орны мен маңызын меңгерудегі
теориялық және практикалық дайындықты
қамтамасыз ету болып табылады.
Қысқаша мазмұны: Қаржының мәні рөлі,

Введение в финансы
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты:
Экономическая
теория.
Деньги.Кредит.Банки.
Постреквизиты: Государственный бюджет.
Финансовый
анализ.
Корпоративные
финансы.
Цель: Цель изучения курса является
обеспечение теоретическую и практическую
подготовку студентов в усвоении финансовых
категорий,
понятий,
терминов,
их
классификации, значении и месте в социальноэкономических процессах.

Introduction to Finance
Volume in credits:in creditsECTS -5
Prerequisites: Economic Theory. Деньги,
кредит, банки.
Post requisites: Государственный бюджет.
Financial analysis. Corporate finance
Purpose: The purpose of the course is to
provide theoretical and practical training for
students in the assimilation of financial
categories, concepts, terms, their classification,
meaning and place in socio-economic processes.
Content: The essence, functions and role of
finance. Organization of the financial system.

функциялары.. Қаржы жүйесін ұйымдастыру.
Қаржылық саясат және қаржы механизмі.
Қаржы субъектілері. Мемлекеттік қаржының
жалпы сипаттамасы. Мемлекеттік кірістер мен
шығыстар. Салық және салық жүйесін
ұйымдастыру.
Мемлекеттік
бюджет.
Мемлекеттік
бюджеттен
тыс
қорлар.
Мемлекеттік қарыз және мемлекеттік қарыз.
Үй
шаруашылығын
қаржыландыру.
Сақтандыру
Экономиканы
мемлекеттік
қаржылық реттеу. Қаржы нарығы. Сыртқы
экономикалық қатынастар жүйесіндегі қаржы.
Қаржы және инфляция.
Құзыреті:
Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - қаржы
теориясының
негізгі
ұғымдары
мен
құралдарын білу;
- Қаржы терминдерінің негізгі терминдері мен
тұжырымдамаларын меңгеру;
- Теориялық білімді іс жүзінде қолдануды
үйрену;
- қаржы мамандықтары үшін қажетті пәндер
бойынша тәжірибелік дағдыларды меңгеру;
- мемлекеттің қаржылық-кредиттік қызметінің
негізгі мәселелеріне ие болу;
- Қазақстан Республикасында қаржы жүйесінің
маңыздылығын түсіну;
- қаржы жүйесін ұйымдастыру, қаржылық
бақылау,
шаруашылық
жүргізуші
субъектілердің қаржыларының жұмыс істеуі
туралы идеялары бар;
мемлекеттік қаржы саласында, кірістер,
шығыстар, мемлекеттік бюджет, қаржылық
бақылау және т.б. саласындағы қажетті білімге
ие бола алады.

Содержание: Сущность, функции и роль
финансов. Организация финансовой системы.
Финансовая
политика
и
финансовый
механизм.
Финансы
хозяйствующих
субъектов.
Общая
характеристика
государственных финансов. Государственные
доходы и расходы. Налоги и организация
налоговой системы. Государственный бюджет.
Государственные
внебюджетные
фонды.
Государственный кредит и государственный
долг.
Финансы
домашних
хозяйств.
Страхование. Государственное финансовое
регулирование
экономики.
Финансовый
рынок.
Финансы
в
системе
внешнеэкономических связей. Финансы и
инфляция.
Компетенции:
В
результате
изучения
дисциплины студент должен:
−
знать основные понятия и инструменты
теории финансов;
−
владеть основными терминами и
понятиями финансов;
−
усвоить применение теоретических
знаний на практике;
−
уметь
владеть
практическими
навыками по дисциплине, необходимыми для
специалистов финансовой сферы;
−
владеть
основными
вопросами
финансовой и кредитной деятельности
государства;
−
понимать значимость финансовой
системы в РК;
−
иметь представление об организации
финансовой системы, финансовом контроле,
порядке
функционирования
финансов
хозяйствующих субъектов;
приобрести необходимые знания в области
государственных
финансов,
доходов,
расходов,
государственного
бюджета,
финансового контроля и т.д.

Financial policy and financial mechanism.
Finances of business entities. General
characteristics of public finance. Government
revenues and expenses. Taxes and organization
of the tax system. The state budget. State
extrabudgetary funds. Government loan and
government debt. Household finance. Insurance.
State financial regulation of the economy.
Financial market. Finances in the system of
foreign economic relations. Finance and
inflation.
Competencies: As a result of studying the
discipline, the student must:
- know the basic concepts and tools of the theory
of finance;
- own basic terms and concepts of finance;
- learn the application of theoretical knowledge
in practice;
- be able to possess practical skills in the
discipline necessary for specialists in the
financial sector;
- own basic issues of financial and credit
activities of the state;
- understand the importance of the financial
system in the Republic of Kazakhstan;
- have an idea about the organization of the
financial system, financial control, the
functioning of the finances of business entities;
to acquire the necessary knowledge in the field
of public finance, revenues, expenses, state
budget, financial control, etc.
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Мамандыққа кіріспе
Кредит саны: ECTS-5
Пререквизиттер: Экономикалық теория.
Ақша. Несие. Банктер.
Постреквизиттер:
Мемлекеттік
бюджет.
Қаржылық талдау. Корпоративтік қаржы.
Пән оқыту мақсаты:»Қаржы мамандығы
бойынша практикум» пәнің оқыту мақсаты
болашақ
мамандықтарының
мазмұнын
түсіндіру, студенттерді олардың негізін
түсінуге бағыттау.
Қысқаша мазмұны:Құндық экономикалық
категория ретіндегі қаржы ұғымы.Ақша және
қаржы. Объективтік және субъективтік
себептермен
анықталатын
қаржының
қажеттігі. Қаржының табиғаты. Тауар-ақшалай
қатынастар және қаржы. Ұдайыөндірістік
шарттар жүйесінде ұлттық өндіріс көлемдерін
өлшеу.
Құзыреттілігі:
Білу
керек:
Қаржылық
қатынастардың
қатысушылары. Қаржы құрамы, оның ісәрекет сферасы. Қаржының айрықшалықты
белгілері,
тауар-ақшалай
қатынастар
жүйесіндегі олардың іс-әрекет шекаралары.
Рынок
жағдайында
жаңа
қаржылық
қатынастардың дамуы.
Дағдылану керек:Қаржылық саясат ұғымы,
мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік
саясатындағы оның орнын білу. Мәліметіздестіру аппараттарымен жұмыс жасай алу.
Пәнді оқытудың нәтижесінде оқу құжаттары
мен
әдебиеттер
тізімін
стандарттар
талаптарына сәйкес орындау.
Меңгеру
керек:Қаржының
функциялары.
Қоғамдық ұдайы өндірістегі экономикалық
категорияның функциялары мен рөлін шектеу.
Қаржының
функцияларына
экономистер
көзқарастарының эволюциясы. Қаржының
бөлгіштік
және
ұдайыөндірістік

Введение в специальность
Объем в кредитах-ECTS -5
Пререквизиты:
Экономическая
теория.
Деньги.Кредит.Банки.
Постреквизиты: Государственный бюджет.
Финансовый
анализ.
Корпоративные
финансы.
Цель изучения дисциплины:Основной целью
курса “Введение в специальность “Финансы”
является получение слушателями начальных
знаний о финансовом рынке, об основных
закономерностях денежного обращения и
кредитования, о деятельности современного
предприятия как финансового механизма.
Практическими целями курса являются:
изучение
особенностей
различных
финансовых
инструментов,
обучение
правилам производства финансовых расчетов,
изучение прикладных аспектов финансовой
деятельности предприятия.
Краткое
содержание::
Основу
курса
составляют лекционные занятия, которые
представляют собой цикл специальных
тем.Неотъемлемой частью курса являются
практические занятия, на которых студенты
закрепляют лекционный материал, решают
задачи и выполняют самостоятельную работу.
Компетенции:
Знания:место и роль профессиональной
деятельности специалистов «финансы» в
структуре общества.
Умение::сформулировать
ключевые
требования
к
личностным
качествам
экономиста в области финансов работающего
на предприятии.
Навыки:Приобрести
навыки
вобласти
особенностей
различных
финансовых
инструментов, методами сбора и анализа
данных о требованиях работадателей к
специалистам
финансовых
структур,

Introduction to the specialty
Volume in credits- ECTS -5
Prerequisites: Economic Theory. Деньги,
кредит, банки.
Post requisites: Государственный бюджет.
Financial analysis. Corporate finance
The main purpose of the course “Introduction to
the specialty“ Finance ”is to provide students
with basic knowledge of the financial market,
the basic laws of money circulation and lending,
and the activities of a modern enterprise as a
financial mechanism. The practical objectives of
the course are: to study the characteristics of
various financial instruments, to teach the rules
for the production of financial calculations, to
study the applied aspects of the financial
activities of an enterprise.
Summary: The basis of the course is lecture
classes, which are a series of special topics. An
integral part of the course is practical classes, in
which students fix the lecture material, solve
problems and do independent work.
Competencies:
Knowledge: the place and role of the
professional activities of “finance” specialists in
the structure of society.
Skill :: to formulate key requirements for the
personal qualities of an economist working in
the field of finance.
Skills: To acquire skills in the area of
particularities of various financial instruments,
methods of collecting and analyzing data on the
requirements of employers for specialists in
financial institutions necessary to solve the task.

тұжырымдамалары.
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Пән аталуы: Мемлекеттік бюджет
Кредит саны: ECTS -3
Пререквизиттер: Экономикалық теория,
Қаржыға кіріспе.
Постреквизиттер:
Корпоративті
қаржы.
Қаржылық менеджмент. Қаржы саясаты.
Қаржы-несие
мекемелерін
басқару.
Компанияның қаржылық мониторингі.
Пән
оқыту
мақсаты:
бюджеттік
қатынастардың қалыптасу үдерісін теориялық
және тәжірибелік талдау, сонымен қатар
заңнамалық және нормативтік құжаттарды
қорытындылау,
Қазақстанның
бюджет
аясындағы жүзеге асырылған реформалардың
тәжірибесі негізінде республикадық және
аймақтық деңгейде бюджеттік қатынастарды
ұйымдастыру, жоспарлау және басқару
бойынша білімді игеру
Қысқаша мазмұны: Республикалық және
жергілікті деңгейде бюджеттік қатынастарды
жоспарлау мен басқаруға, сонымен қатар
ұлттық экономика дамуының дағдарыстан
кейінгі кезеңіндегі бюджеттік саясатқа ерекше
назар аударылған.
Күтілетін оқу нәтижелері: Қазақстанда
бюджеттік қатынастардың қалыптасуының
теориялық
негіздерін,
мемлекеттік
қаржылардың атқаратын қызметтері мен рөлін,
олардың мәнін, әрекет етуінің ерекшеліктерін
білу.
Пәнді оқыған студенттер:
Білу қажет:
 ҚР бюджет жүйесінің құрылымын білу;
 функционалдық,
ведомстволық,
экономикалық сипаттамалар бойынша бюджет
шығыстарының ерекшеліктерін білу, даму
заңдылықтары мен бағыттарын, экономиканың
қоғамдық секторы негізінде қазынашылықтың

необходимых для решения поставленной
задачи.
Государственный бюджет
Объем в кредитах: ECTS -3
Пререквизиты:
Экономическая
теория,
Введение в финансы.
Постреквизиты: Корпоративные финансы.
Финансовый
менеджмент.
Финансовая
политика. Финансово-кредитных учреждений
управления.
Финансовый
мониторинг
компании.
Целью
преподавания
дисциплины
является: на основе теоретического и практического анализа процессов формирования
бюджетных отношений, а также обобщения
законодательных и нормативных документов,
опыта реализованных реформ в бюджетной
сфере Казахстана владеть знаниями по
организации, планированию и управлению
бюджетными
отношениями
на
республиканском и региональном уровнях.
Краткое содержание: Особое внимание
уделяется планированию и управлению
бюджетными
отношениями
на
республиканском и местном уровнях, а также
бюджетной политике посткризисного периода
развития национальной экономики.
Ожидаемые результаты изучения: студент
должен знать
теоретические основы
формирования бюджетных отношений в
Казахстане, особенности функционирования
государственных финансов, их сущность,
функции и роль
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
Знать:
 структуру бюджетной системы РК;
 специфику
расходов
бюджета
по
функциональным,
ведомственным
и
экономическим характеристикам.

Name of discipline: State budget
Volume in credits: in creditsECTS -3
Prerequisites: Economic theory, Introduction to
finance.
Post requisites: Corporate finance. Financial
management. Financial policy. Financial and
credit institutions of management. Financial
monitoring of the company.
The purpose of teaching the discipline is:
based on a theoretical and practical analysis of
the processes of formation of budgetary
relations, as well as a synthesis of legislative and
regulatory
documents,
experience
of
implemented reforms in the public sector of
Kazakhstan, to have knowledge on the
organization, planning and management of
budgetary relations at the republican and
regional levels .
Summary: Particular attention is paid to
planning and managing budget relations at the
republican and local levels, as well as the budget
policy of the post-crisis period of development
of the national economy.
Expected results of the study: the student should
know the theoretical foundations of the
formation of budget relations in Kazakhstan, the
features of the functioning of public finances,
their essence, functions and role
Students who have studied this discipline
should:
Know:
• structure of the budget system of the Republic
of Kazakhstan;
• the specifics of budget expenditures by
functional,
departmental
and
economic
characteristics.
Be able to:
• perform the calculations necessary for drafting
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қызмет концепцияларын білу.
Істей алуы қажет:
 бюджеттер
жобаларын
құрастыруға
арналған қажетті есеп айырысуды орындау
тәжірибесін;
 бюджеттік тәуекелдерді талдау жолдарын.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
дағдылануы қажет:
 ҚР бюджет жүйесінің ақпараттарын, түрлі
бастамалары мен проблемаларын жүйелендіру
мен қорытындылауды.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
төмендегі құзыреттерге қол жеткізуі қажет:
- Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
бюджет жүйесінің құрылымын білу;
еліміз бен оның
аймақтарыдағы
экономиканың дамуын осы уақытқа сәйкес
меңгеру;
ғылыми зерттеулер ұйымдастырылуы мен
жоспарлануын.
- .Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
бюджеттік тәуекелдерді талдау жолдарын
білу;
басқару шешімдерін қабылдаған кезде
тәеуекелділікті бағалау;
кәсіби
қызметіне
қарай
әр-түрлі
жағдайларда мобильді және икемді бола білу.
Пән аталуы: Төлем жүйесі
Кредит саны: ECTS -3
Пререквизиттер: Экономикалық теория,
Қаржыға кіріспе.
Постреквизиттер:
Корпоративті
қаржы.
Қаржылық менеджмент. Қаржы саясаты.
Қаржы-несие
мекемелерін
басқару.
Компанияның қаржылық мониторингі.
Пән оқыту мақсаты: төлем жүйесінің
мемлекет экономикасындағы орны мен рөлін
жарықтандыру, теориялық аспектілерін құру,
оның құрылу және жұмыс істеу принциптері
болып табылады

Уметь:
 выполнять расчеты, необходимые для
составления проектов бюджетов;
 анализировать бюджетные риски.
По результатам обучения бакалаври должен
обладать навыками:
 обощения информации, идей и проблем
бюджетной системы РК.
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:
- Общекультурные компетенции (ОК):
знать структуру бюджетной системы;
изучить
тикущие
экономическое
состояние региона и страны;
по планированию системы организации
научных исследований.
- Профессиональные компетенции (ПК):
уметь анализировать бюджетные риски;
оценка
риска
при
принятии
управленческих решений
быть гибким и мобильным в различных
условиях
и
ситуациях,
связанных
с
профессиональной деятельностью.

budgets;
• analyze budget risks.
According to the results of training, a bachelor
should have the skills:
• generalization of information, ideas and
problems of the budget system of the Republic
of Kazakhstan.
According to the results of training, the bachelor
must master the following competencies:
- General cultural competencies (OK):
• know the structure of the budget system;
• study the ticking economic state of the region
and country;
• on planning a system for organizing research.
- Professional competencies (PC):
• be able to analyze budget risks;
• risk assessment in making management
decisions
• be flexible and mobile in various conditions
and situations related to professional activities.
Program Manager: Ph.D., Associate Professor S.
Serikbaev

Платежная система
Объем в кредитах: ECTS -3
Пререквизиты:
Экономическая
теория,
Введение в финансы.
Постреквизиты: Корпоративные финансы.
Финансовый
менеджмент.
Финансовая
политика. Финансово-кредитных учреждений
управления.
Финансовый
мониторинг
компании.
Целью
преподавания
дисциплины
является: заключается в освещении места и
роли платежной системы в экономике
государства, теоретических аспектов создания,

Name of discipline: Payment systems
Name of discipline: State budget
Volume in credits: in creditsECTS -3
Prerequisites: Economic theory, Introduction to
finance.
Post requisites: Corporate finance. Financial
management. Financial policy. Financial and
credit institutions of management. Financial
monitoring of the company.
The purpose of teaching the discipline is: to
illuminate the place and role of the payment
system in the state economy, the theoretical
aspects of creation, the principles of its

Қысқаша мазмұны: Қолма-қол және қолмақолсыз ақша айналымы, қолма-қолсыз ақша
айналымын ұйымдастырудың заңнамалық
негіздері , қолма-қолсыз есеп айырысу жүйесі
және
оның
негізгі
элементтері,
корреспонденттік қатынастар орнату жолымен
банкаралық есеп айырысу, Қазақстанның
банкаралық есеп айырысу орталығы және
клиринг палатасының функциялары мен
міндеттері, ірі және бөлшек төлемдер жүйесі,
халықаралық төлем жүйелері
Күтілетін оқу нәтижелері: Осы паннің негізін
түсініп,
теориядан
жинақтаған
білімін
тәжірибеде қолдана білу қажет. Жағдайларды
талдап және қорытынды жасай алу керек.
Пәнді оқыған студенттер:
Білу қажет:
Қазақстандағы есеп айырысу және
төлемдердің құрылу принциптері мен қызмет
етудің алдыңғы қатарлы әдістері туралы білу
және түсіну:ттөлем жүйесінің
мемлекет
экономикасындағы мәні мен рөлін
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
дағдылануы қажет:
мемлекеттің төлем жүйесін талдау мен
мониторингін жасау үшін пәннен алған
теориялық білімді қолдану төлем жүйесінің
және оны құру принциптерінің тиімділігін
анықтау мен бағалау
Істей алуы қажет:
төлем жүйесінің жұмысын бағалау және
көрсеткіштерінің тиімділігін есептеу
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
төмендегі құзыреттерге қол жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
өндірістік,
ғылыми-зерттеу
және
педагогикалық
дағдыларын,
білімін,
теориялық білімін тәжірибеде қолдана білу.
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
кәсіби қызмет саласында жалпы әлеуметтік

принципов ее построения и функционирования
Краткое
содержание:
Наличный
и
безналичный оборот, законодательные основы
организации безналичного денежного оборота,
система безналичных расчетов и её основные
элементы, межбанковские
расчеты путем
установления корреспондентских отношений,
функции и задачи Казахстанского центра
межбанковских расчетов и клиринговой
палаты, системы крупных и розничных
платежей, международные платежные системы
Ожидаемые результаты изучения: Уметь
самостоятельно анализировать и делать
выводы. Понять основу данного предмета и
применять теорию в практике.
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
Знать:
сущность и роль платежной системы в
экономике государства; основы взаимосвязи
платежной системы и денежно-кредитной
политики; теоретические, организационноэкономические и правовые аспекты платежной
системы; место и роль центрального банка
страны в платежной системе
Уметь:
использовать
теоретические
Знания
дисциплины для анализа и мониторинга
платежной системы государства определять и
оценивать эффективность платежной системы
и принципов ее построения; анализировать
современное состояние платежной системы и
перспективы ее развития с учетом мировых
тенденций
По результатам обучения бакалаври должен
обладать навыками:
расчета показателей эффективности и
оценки работы платежной системы
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:

construction and functioning
Summary: Cash and non-cash circulation, the
legal framework for organizing non-cash cash
circulation, a system of non-cash payments and
its main elements, interbank settlements by
establishing correspondent relations, the
functions and tasks of the Kazakhstan Center for
Interbank Settlements and the Clearing House,
large and retail payment systems, international
payment systems
Expected results of the study: To be able to
independently analyze and draw conclusions.
Understand the basis of this subject and apply
theory in practice.
Students who have studied this discipline
should:
Know:
- The nature and role of the payment system in
the state economy; the basics of the relationship
of the payment system and monetary policy;
theoretical, organizational, economic and legal
aspects of the payment system; place and role of
the country's central bank in the payment system
Be able to:
- use the theoretical knowledge of the discipline
to analyze and monitor the payment system of
the state to determine and evaluate the
effectiveness of the payment system and the
principles of its construction; analyze the current
state of the payment system and the prospects
for its development, taking into account global
trends
According to the results of training, a
bachelor should have the skills:
calculation of performance indicators and
evaluation of the payment system
According to the results of training, the bachelor
must master the following competencies:
- General cultural competencies (OK):
• application of the obtained theoretical and

құндылықтарға баса назар аудару;
кәсіби
қызметіне
қарай
әр-түрлі
жағдайларда мобильді және икемді бола білу;
заманның қарқынды ағынына қарай
жылдам ақпараттарды талдай білу қажет.
-
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Пән аталуы: Қаржылық талдау
Кредит саны: ECTS -5
Пререквизиттер:
Қаржыға
кіріспе.
Корпоративтік қаржы. Экономикалық талдау.
Микроэкономика. Макроэкономика.
Постреквизиттер:
дағдысын
өндірістік
тәжірибеде қолдану
Пән оқыту мақсаты: Тәжірибелік жұмысқа
қажетті шаруашылық қызметті талдаудың
әдіснамалық
негіздерін
игеру
және
тәжірибелік дағдыларды игеру арқылы
студенттердің талдамалық, шығармашылық
ойлау қабілетін қалыптастыру.
Қысқаша мазмұны: Қаржылық есептілік
кәсіпорынның қаржылық жағдайы, оның
қызметінің қаржылық нәтижелері және
қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы
мәліметтердің бірыңғай жүйесі және ол
бухгалтерлік есеп мәліметтері негізінде
құрастырылады. Қаржылық есептілікті талдау
сонымен қатар аудиторлармен есептілікті
тексеру
және
салықтарды
төлеудің
дұрыстығын
анықтау
мақсатында
да
жүргізіледі.

Общекультурные компетенции (ОК):
применение полученных теоретических и
практических знаний, умений, навыков в
производственной,
научно
–
исследовательской и учебно – педагогической
деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК):
ориентироваться
на
общепринятые
социально-этические
ценности
в
своей профессиональной деятельности;
быть гибким и мобильным в различных
условиях
и
ситуациях,
связанных
с
профессиональной деятельностью;
ориентироваться
в
современных
информационных потоках и адаптироваться к
динамично меняющимся явлениям.
Финансовый анализ
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты:
Введение
в
финансы.
Корпоративные финансы. Экономический
анализ. Микроэкономика. Макроэкономика.
Постреквизиты: применение навыков в
производственной практике.
Целью преподавания дисциплины является:
Цель дисциплины состоит в изучении вопросов,
связанных
снеобходимостью
развития
теоретических и практических навыков
«чтения» и анализа финансовой отчетности,
подготовленной
в
соответствии
с
Международными Стандартами Финансовой
Отчетности
Краткое содержание: Изучение дисциплины
направлено на углубление профессиональных
навыков
и
подготовку
высококвалифицированных специалистов в
области финансового анализа, отчетности,
отвечающим возросшим требованиям. Это
предполагает использование приобретенных
навыков в последующей деятельности и
Умение организовать эффективную систему
-

practical knowledge, skills in production,
research and teaching activities.
- Professional competencies (PC):
• focus on generally accepted social and ethical
values in their professional activities;
• be flexible and mobile in various conditions
and situations related to professional activities;
• navigate in modern information flows and
adapt to dynamically changing phenomena.
Program Manager:

Financial Analysis
Volume in credits: in creditsECTS -5
Prerequisites:
Introduction to financial
accounting. Corporate finance. Economic
analysis. Microeconomics. Macroeconomics.
Post-requisites: to use the skills on practice
The purpose of teaching the discipline is: The
purpose of the discipline is to study issues
related to the need to develop theoretical and
practical skills of “reading” and analysis of
financial statements prepared in accordance with
International Financial Reporting Standards
Summary: The study of the discipline is aimed
at deepening professional skills and training
highly qualified specialists in the field of
financial analysis, reporting, meeting increased
requirements. This involves the use of acquired
skills in subsequent activities and the ability to
organize an effective system of accounting and
internal control, to form and present financial
statements in accordance with IFRS.
Expected results of the study: to be able to
independently analyze and draw conclusions.
Understand the basis of this subject and apply

Күтілетін оқу нәтижелері: Осы паннің негізін
түсініп,
теориядан
жинақтаған
білімін
тәжірибеде қолдана білу қажет. Жағдайларды
талдап және қорытынды жасай алу керек.
Пәнді оқыған студенттер:
Білу қажет:
есеп қаржылық жағдай туралы, кірістер және
шығындар туралы есептің ,ақша қаражатының
қозғалысы туралы есеп.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
дағдылануы қажет:
бакалаврда оқу үшін дамыған қажетті
дағдыларға ие болуы керек; ақпаратты өңдеуге
қатысты қаржылық есептілікті қалыптастыру
бойынша тәжірибелік дағдыларды иемденуі
керек.
Істей алуы қажет:
қаржылық есептілікті құрастыруда ақпарат
беру,
тұжырымдау,
идеялар
беру,
проблемалар мен шешімдер табу бойынша
қаржылық есептілікті қалыптастыруды жасай
алуы керек.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
төмендегі құзыреттерге қол жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
өндірістік,
ғылыми-зерттеу
және
педагогикалық
дағдыларын,
білімін,
теориялық білімін тәжірибеде қолдана білу.
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
кәсіби қызмет саласында жалпы әлеуметтік
құндылықтарға баса назар аудару;
кәсіби қызметіне қарай әр-түрлі жағдайларда
мобильді және икемді бола білу;
заманның қарқынды ағынына қарай жылдам
ақпараттарды талдай білу қажет.

бухгалтерского учета и внутреннего контроля,
формировать и представлять финансовую
отчетность в соответствии с МСФО.
Ожидаемые результаты изучения: уметь
самостоятельно анализировать и делать
выводы. Понять основу данного предмета и
применять теорию в практике.
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
Знать:
отчета о финансовом положении, о прибылях и
убытках, отчета об изменениях в капитале
Уметь:
- составлять финансовую отчетность;
- представлять информацию, формулировать
идеи, ставить проблемы и находить решения в
области
формирования
финансовой
отчетности;
По результатам обучения бакалаври должен
обладать навыками:
по обработке информации, касающейся
формирования финансовой отчетности
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:
- Общекультурные компетенции (ОК):
применение полученных теоретических и
практических знаний, умений, навыков в
производственной,
научно
–
исследовательской и учебно – педагогической
деятельности.
- Профессиональные компетенции (ПК):
ориентироваться на общепринятые социальноэтические ценности в своей профессиональной
деятельности;
быть гибким и мобильным в различных
условиях
и
ситуациях,
связанных
с
профессиональной деятельностью;
ориентироваться
в
современных
информационных потоках и адаптироваться к
динамично меняющимся явлениям.

theory in practice.
Students who have studied this discipline
should:
Know:
statement of financial position, income
statement, statement of changes in equity
Be able to:
prepare
financial
statements;
present
information, formulate ideas, pose problems and
find solutions in the field of financial reporting;
According to the results of training, a bachelor
should have the skills:
for processing information relating to the
preparation of financial statements
According to the results of training, the bachelor
must master the following competencies:
- General cultural competencies (OK):
application of the obtained theoretical and
practical knowledge, skills in industrial,
scientific, research and teaching activities.
- Professional competencies (PC):
focus on generally accepted socio-ethical values
in their professional activities;
be flexible and mobile in various conditions and
situations related to professional activities;
navigate in modern information flows and adapt
to dynamically changing phenomena.
Program Manager:
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Пән аталуы: Қаржылық есептілікті талдау
Кредит саны: ECTS -5
Пререквизиттер:
Қаржыға
кіріспе.
Корпоративтік қаржы. Экономикалық талдау.
Микроэкономика. Макроэкономика.
Постреквизиттер:
дағдысын
өндірістік
тәжірибеде қолдану
Пән оқыту мақсаты: Тәжірибелік жұмысқа
қажетті шаруашылық қызметті талдаудың
әдіснамалық
негіздерін
игеру
және
тәжірибелік дағдыларды игеру арқылы
студенттердің талдамалық, шығармашылық
ойлау қабілетін қалыптастыру.
Қысқаша мазмұны: Қаржылық есептілік
кәсіпорынның қаржылық жағдайы, оның
қызметінің қаржылық нәтижелері және
қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы
мәліметтердің бірыңғай жүйесі және ол
бухгалтерлік есеп мәліметтері негізінде
құрастырылады. Қаржылық есептілікті талдау
сонымен қатар аудиторлармен есептілікті
тексеру
және
салықтарды
төлеудің
дұрыстығын
анықтау
мақсатында
да
жүргізіледі.
Күтілетін оқу нәтижелері: Осы паннің негізін
түсініп,
теориядан
жинақтаған
білімін
тәжірибеде қолдана білу қажет. Жағдайларды
талдап және қорытынды жасай алу керек.
Пәнді оқыған студенттер:
Білу қажет:
есеп қаржылық жағдай туралы, кірістер және
шығындар туралы есептің ,ақша қаражатының
қозғалысы туралы есеп.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
дағдылануы қажет:
бакалаврда оқу үшін дамыған қажетті
дағдыларға ие болуы керек; ақпаратты өңдеуге
қатысты қаржылық есептілікті қалыптастыру
бойынша тәжірибелік дағдыларды иемденуі
керек.

Анализ финансовый отчетности
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты:
Введение
в
финансы.
Корпоративные финансы. Экономический
анализ. Микроэкономика. Макроэкономика.
Постреквизиты: применение навыков в
производственной практике.
Целью преподавания дисциплины является:
Цель дисциплины состоит в изучении вопросов,
связанных
с необходимостью развития
теоретических и практических навыков
«чтения» и анализа финансовой отчетности,
подготовленной
в
соответствии
с
Международными Стандартами Финансовой
Отчетности
Краткое содержание: Изучение дисциплины
направлено на углубление профессиональных
навыков
и
подготовку
высококвалифицированных специалистов в
области финансового анализа, отчетности,
отвечающим возросшим требованиям. Это
предполагает использование приобретенных
навыков в последующей деятельности и
Умение организовать эффективную систему
бухгалтерского учета и внутреннего контроля,
формировать и представлять финансовую
отчетность в соответствии с МСФО.
Ожидаемые результаты изучения: уметь
самостоятельно анализировать и делать
выводы. Понять основу данного предмета и
применять теорию в практике.
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
Знать:
отчета о финансовом положении, о прибылях и
убытках, отчета об изменениях в капитале
Уметь:
составлять
финансовую
отчетность;
представлять информацию, формулировать
идеи, ставить проблемы и находить решения в

Analysis of financial statements
Volume in credits: in creditsECTS -5
Prerequisites:
Introduction to financial
accounting. Corporate finance. Economic
analysis. Microeconomics. Macroeconomics.
Post-requisites: to use the skills on practice
The purpose of teaching the discipline is: The
purpose of the discipline is to study issues
related to the need to develop theoretical and
practical skills of “reading” and analysis of
financial statements prepared in accordance with
International Financial Reporting Standards
Summary: The study of the discipline is aimed
at deepening professional skills and training
highly qualified specialists in the field of
financial analysis, reporting, meeting increased
requirements. This involves the use of acquired
skills in subsequent activities and the ability to
organize an effective system of accounting and
internal control, to form and present financial
statements in accordance with IFRS.
Expected results of the study: to be able to
independently analyze and draw conclusions.
Understand the basis of this subject and apply
theory in practice.
Students who have studied this discipline
should:
Know:
statement of financial position, income
statement, statement of changes in equity
Be able to:
prepare
financial
statements;
present
information, formulate ideas, pose problems and
find solutions in the field of financial reporting;
According to the results of training, a bachelor
should have the skills:
for processing information relating to the
preparation of financial statements
According to the results of training, the bachelor
must master the following competencies:

Істей алуы қажет:
қаржылық есептілікті құрастыруда ақпарат
беру,
тұжырымдау,
идеялар
беру,
проблемалар мен шешімдер табу бойынша
қаржылық есептілікті қалыптастыруды жасай
алуы керек.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
төмендегі құзыреттерге қол жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
өндірістік,
ғылыми-зерттеу
және
педагогикалық
дағдыларын,
білімін,
теориялық білімін тәжірибеде қолдана білу.
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
кәсіби қызмет саласында жалпы әлеуметтік
құндылықтарға баса назар аудару;
кәсіби қызметіне қарай әр-түрлі жағдайларда
мобильді және икемді бола білу;
заманның қарқынды ағынына қарай жылдам
ақпараттарды талдай білу қажет.
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Мемлекеттік бақылау және аудит
– 5 кредит
Кредит саны: ECTS -5
Пререквизиттер: Экономикалық теория,
Қаржыға кіріспе. Корпоративті қаржы.
Постреквизиттер:
Қазынашылықты
Ұйымдастыру.
Қазынашылық.
1С
оқу
практикумы:
Бухгалтерия.
Бухгалтерлік
есептегі
автоматтандырылған
жүйелер.
Қаржы-несие
мекемелерін
басқару.
Компанияның қаржылық мониторингі.
Курстың мақсаты: қаржылық бақылаудың
экономикалық мәнін анықтау, нарықтық
экономиканы
қалыптастыру
жағдайында
бақылаудың рөлі, қаржылық бақылаудың
халықаралық тәжірибесінің ерекшеліктері,

области
формирования
финансовой
отчетности;
По результатам обучения бакалаври должен
обладать навыками:
по обработке информации, касающейся
формирования финансовой отчетности
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
применение полученных теоретических и
практических знаний, умений, навыков в
производственной,
научно
–
исследовательской и учебно – педагогической
деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК):
ориентироваться на общепринятые социальноэтические ценности в своей профессиональной
деятельности;
быть гибким и мобильным в различных
условиях
и
ситуациях,
связанных
с
профессиональной деятельностью;
ориентироваться
в
современных
информационных потоках и адаптироваться к
динамично меняющимся явлениям.
Государственный контроль и аудит
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты:
Экономическая
теория,
Введение
в
финансы.
Корпоративные
финансы.
Постреквизиты: Корпоративные финансы.
Организация финансового контроля.
Цель
изучения
курса:
выяснить
экономическую
сущность
финансового
контроля, роль контроля в условиях
формирования
рыночной
экономики,
особенности
международной
практики
финансового
контроля,
определить
приоритетные направления развития контроля.
Большое значение в изучении курса имеет
изучение
нормативно-правовой
и

- General cultural competencies (OK):
application of the obtained theoretical and
practical knowledge, skills in industrial,
scientific, research and teaching activities.
- Professional competencies (PC):
focus on generally accepted socio-ethical values
in their professional activities;
be flexible and mobile in various conditions and
situations related to professional activities;
navigate in modern information flows and adapt
to dynamically changing phenomena.
Program Manager:

State control and audit
Volume in credits: in creditsECTS -5
Prerequisites: Economic theory, Introduction to
finance. Corporate finance.
Post requisites: Organization Of The Treasury.
Treasury. Training workshop 1C: Accounting.
Automated accounting systems. Financial and
credit institutions of management. Financial
monitoring of the company.
The purpose of the course: to find out the
economic essence of financial control, the role
of control in the formation of a market economy,
the features of international practice of financial
control, to determine the priority areas of control
development. Of great importance in the study
of the course is the study of the legal and
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бақылаудың дамуының басым бағыттарын
анықтау. Қаржылық бақылаудың нормативтікқұқықтық және ғылыми-әдістемелік негіздерін
оқып-үйрену курсты оқып-үйренуде үлкен
маңызға ие.
Қысқаша мазмұны (Негізгі бөлімдер):
студенттерге әртүрлі
меншік
түріндегі
ұйымдар мен мекемелердің қаржылық бақылау
және аудит жүргізудің теориялық негіздері
мен практикалық дағдыларын меңгеруге
мүмкіндік береді. Бақылаудың негізгі мақсаты
экономикалық саясатты табысты іске асыруға,
бюджеттік, нысаналы, кредиттік және өзге де
ақшалай қаражатты тиімді пайдалануға
жәрдемдесу болып табылады. Қаржылық
бақылау
шаруашылық
операциялардың
заңдылығын
белгілеу,
мемлекеттік,
коммерциялық,
инвестициялық,
банктік,
сақтандыру және басқа да ұйымдарда қаржы
ресурстарын қалыптастыру және пайдалану
туралы деректердің дұрыстығын анықтау үшін
қажет.
Пәнді оқытудан күтілетін нәтижелер: пәнді
оқып, студент білуі керек: нарықтық
инфрақұрылымды қалыптастыру жағдайында
қаржылық бақылау мен аудиттің негізгі
принциптерін. білу керек: бақылау мен аудитті
дамытуға қойылатын заманауи талаптарға
сәйкес шешу жолдарын әзірлеу.
Пән аталуы: Қаржылық бақылау және
аудит
Кредит саны: ECTS -5
Пререквизиттер: Экономикалық теория,
Қаржыға кіріспе. Корпоративті қаржы.
Постреквизиттер:
Қазынашылықты
Ұйымдастыру.
Қазынашылық.
1С
оқу
практикумы:
Бухгалтерия.
Бухгалтерлік
есептегі
автоматтандырылған
жүйелер.
Қаржы-несие
мекемелерін
басқару.
Компанияның қаржылық мониторингі.

научнометодической основы финансового
контроля.
Краткое содержание (основные разделы):
позволит студентам овладеть теоретическими
основами
и
практическими
навыками
проведения финансового контроля и аудита
деятельности организации и учреждений
различных форм собственности. Основное
назначение
контроля
заключается
в
содействии
успешной
реализации
экономической
политики,
эффективному
использованию
бюджетных,
целевых,
кредитных и иных денежных средств.
Финансовый
контроль
необходим
для
установления
законности
хозяйственных
операции, определения достоверности данных
о формировании и использовании финансовых
ресурсов в государственных, коммерческих,
инвестиционных, банковских, страховых и
прочих организациях. Ожидаемые результаты
изучения: изучив дисциплину, студент
должен:
знать:
основные
принципы
финансового контроля и аудита в условиях
формирования рыночной инфраструктуры.
уметь: выработать способность разрабатывать
пути решения в соответствии с современными
требованиями к развитию контроля и аудита.

scientific methodological basis of financial
control.
Brief content (main sections): it will allow
students to master the theoretical foundations
and practical skills of financial control and audit
of organizations and institutions of various
forms of ownership.
The main purpose of control is to facilitate the
successful implementation of economic policy,
effective use of budget, target, credit and other
funds. Financial control is necessary to establish
the legality of business transactions, determine
the reliability of data on the formation and use of
financial resources in government, commercial,
investment, banking, insurance and other
organizations. Expected results of the study:
after studying the discipline, the student should:
know: the basic principles of financial control
and audit in the conditions of formation of
market infrastructure. be able to: develop the
ability to develop solutions in accordance with
modern requirements for the development of
control and audit.

Финансовый контроль и аудит
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты:
Экономическая
теория,
Введение
в
финансы.
Корпоративные
финансы.
Постреквизиты: Корпоративные финансы.
Организация финансового контроля.
Целью
преподавания
дисциплины
является: освоение основных концепций и
принципов бухгалтерского учета;изучение
структуры и содержания бухгалтерского

Financial control and audit
Volume in credits: in creditsECTS -5
Prerequisites: Economic theory, Introduction to
finance. Corporate finance.
Post requisites: Organization Of The Treasury.
Treasury. Training workshop 1C: Accounting.
Automated accounting systems. Financial and
credit institutions of management. Financial
monitoring of the company.
The purpose of teaching the discipline is: to
master the basic concepts and principles of

Пән оқыту мақсаты: Қаражаттарын бағыттау
үшін, қаражаттары салынған кәсіпорындардың
қаржылық жағдайын зерттеу, қызметінің
дамуын бақылап отыру әрбір инвестордың,
несие берушінің, құрылтайшының және
акционердің міндеті болып табылады.
Қысқаша
мазмұны:
Оқу
барысында
студенттер бухгалтерлік есеп және аудит
негіздерін: есеп және аудиттің негізгі
принциптерін,
қаржылық
есеп
берудің
элементтерімен бухгалтерлік есеп және
аудиттің объектілері,әдістерін оқып біледі.
Бухгалтерлік есеп және аудиттің теориялық,
әдістемелік негіздерін және аудиторлық
пікірдің
қалыптасуымен
білу
әрбір
экономистке
оның
болашақ
қызметіне
пайдалы.
Күтілетін оқу нәтижелері: Осы паннің негізін
түсініп,
теориядан
жинақтаған
білімін
тәжірибеде қолдана білу қажет. Жағдайларды
талдап және қорытынды жасай алу керек.
Пәнді оқыған студенттер:
Білу қажет:
бухгалтерлік
есеп
пен
аудиттің
принциптері мен негізгі концепцияларын
игеру;Бухгалетрлік баланстың мазмұны мен
құрылымын, шоттар жүйесі мен екі жақты
жазуды, бағалау мен калькуляциялауды,
құжаттау мен түгендеу қаржылық есеп беруді
құру және табыс етуді оқып білу;
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
дағдылануы қажет:
қаржылық есеп беруді элементтерінің
есебін білу ; ағымдағы және ұзақ мерзімді
активтердің , үйымдардың капиталы мен
міндеттемелерінің есебін; Табыстар мен
шығыстар есебін, сол сияқты қаржылық
нәтижесін
анықтауды
игеру;
Аудиттің
стандарттарымен, кәсіби этикамен, аудиттің
түрлерімен таныстыру;.

баланса системы счетов и двойной записи,
оценки и калькуляции документации
и
инвентаризации,
составления
и
представления
форм
финансовой
отчетности;изучения
учета
элементов
финансовой
отчетности:
текущих
и
долгосрочных
активов,
капитала
и
обязательств организаций;
Краткое содержание:
Освоение учета
доходов и расходов, а также определения
финансовых результатов; изучение сущности,
принципов, предмета и метода; ознакомление
со стандартами аудита, профессиональной
этикой, видами аудита; ознакомление с
организацией и технологией аудита.
Ожидаемые результаты изучения: Уметь
самостоятельно анализировать и делать
выводы. Понять основу данного предмета и
применять теорию в практике.
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
Знать:
изучить
принципы
организации
деятельности и этику поведения бухгалтеров и
аудиторов; определить направление и этапы
развития бухгалтерского учета и аудита;
раскрыть технологию составления финансовой
отчетности, методику сбора, обработки и
обобщения экономической информации;
Уметь:
анализировать процессы и результаты
деятельности хозяйствующих субъектов;
По результатам обучения бакалаври должен
обладать навыками:
владеть
навыками
проведения
аудиторских процедур, расчетов, оценки
состояния проверяемых объектов;изучить
прогрессивный
опыт
организации
бухгалтерского учета и аудита;научиться
навыкам оценивать состояния объектов

accounting; to study the structure and content of
the balance sheet of the system of accounts and
double entry, evaluation and calculation of
documentation and inventory, preparation and
presentation of financial reporting forms; to
study the accounting elements of financial
reporting: current and long-term assets, capital
and liabilities of organizations;
Summary: Mastering the accounting of income
and expenses, as well as determining financial
results;studying the essence, principles, subject
and method;familiarization with audit standards,
professional ethics, types of audit;familiarization
with the organization and technology of audit.
Expected results of the study: Be able to
independently analyze and draw conclusions.
Understand the basis of this subject and apply
the theory in practice.
Students who have studied this discipline
must:
Know:
* to study the principles of business organization
and ethics of behavior of accountants and
auditors; to determine the direction and stages of
development of accounting and audit;to disclose
the technology of financial reporting, methods of
collecting,
processing and summarizing
economic information;
Be able to:
* analyze the processes and results of business
entities ' activities;
According to the results of training the bachelor
must have the following skills:
• master the skills of conducting audit
procedures, calculations, and evaluating the state
of the objects being checked; learn the
progressive experience of organizing accounting
and auditing;learn the skills to assess the state of
control objects, correctly formulate conclusions
and develop recommendations for improving the

Істей алуы қажет:
басқа пәндермен байланысы: қаржылық,
басқару талдауы, қаржы, салық және
салықсалу,
менеджмент,
маркетинг,
статистика және т.б.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
төмендегі құзыреттерге қол жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
өндірістік,
ғылыми-зерттеу
және
педагогикалық
дағдыларын,
білімін,
теориялық білімін тәжірибеде қолдана білу.
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
кәсіби қызмет саласында жалпы әлеуметтік
құндылықтарға баса назар аудару;
кәсіби
қызметіне
қарай
әр-түрлі
жағдайларда мобильді және икемді бола білу;
заманның қарқынды ағынына қарай
жылдам ақпараттарды талдай білу қажет.
Бағдарлама жетекшісі: Телагусова Э.О. э.ғ.к., ассоц.профессор
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Қазынашылықты Ұйымдастыру
Кредит көлемі: ECTS -5
Курстың пререквизиттері: Экономикалық
теория,
Макроэкономика.
Ақша.Несие.
Банктер.
Курстың
постреквизиттері:
Инвестицияларды
қаржыландыру
және
несиелеу, Қаржылық менеджмент
Пәннің мақсаты: Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген
қарыз алуы мен борышын, үкіметтік
(бюджеттік) кредиттер портфелін басқару
мақсаттары үшін бағалау, талдау, жоспарлы
және болжамды есептеулерді зерделеу.
Қысқаша
мазмұны.
Комитеті
ҚРҚМ
Қазынашылық.
Бюджеттік
ақшаны
басқарудағы
қазынашының
рөлі.

контроля, правильно
сформулировать
выводы и разработать рекомендации по
улучшению деятельности организаций.
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:
- Общекультурные компетенции (ОК):
применение полученных теоретических и
практических знаний, умений, навыков в
производственной,
научно
–
исследовательской и учебно – педагогической
деятельности.
- Профессиональные компетенции (ПК):
ориентироваться
на
общепринятые
социально-этические
ценности
в
своей профессиональной деятельности;
быть гибким и мобильным в различных
условиях
и
ситуациях,
связанных
с
профессиональной деятельностью;
ориентироваться
в
современных
информационных потоках и адаптироваться к
динамично меняющимся явлениям.
Руководитель программы: Телагусова Э.О.
–э.ғ.к., ассоц. профессор
Организация Казначейства
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты курса: Экономическая теория,
Макроэкономика. Деньги.Кредит. Банки.
Постреквизиты курса: Финансирование и
кредитование
инвестиций,
Финансовый
менеджмент
Цель дисциплины: изучения оценочных,
аналитических, плановых и прогнозных
расчетов
для
целей
управления
государственным
и
гарантированным
государством заимствованием и долгом
Республики
Казахстан,
портфелем
правительственных (бюджетных) кредитов.
Краткое содержание. Комитет Казначейтсва
МФРК. Роль казначейтсва в управлении
бюджетными деньгами. Этапы развития

performance of organizations.
According to the results of training, the bachelor
must master the following competencies:
- General cultural competence (CA):
* application of the obtained theoretical and
practical knowledge, skills, and skills in
production, research, and educational –
pedagogical activities.
- Professional competence (PC):
* be guided by generally accepted social and
ethical values in their professional activities;
• be flexible and mobile in various professional
environments and situations;
* navigate modern information flows and adapt
to dynamically changing phenomena.
Program Director: Telagisova E. O. –C. E. à.,
assots.Professor

Organization Of The Treasury
Amount in credits: ECTS -5
Prerequisites of the course: Economic theory,
macroeconomics. Money.Credit. Cans.
Post-requisites of the course: financing and
crediting of investments, Financial management
The purpose of the discipline: study of
evaluation, analytical, planning and forecast
calculations for the purpose of managing state
and state-guaranteed borrowing and debt of the
Republic of Kazakhstan, a portfolio of
government (budget) loans.
Outline. IFC Treasury Committee. The role of
the Treasury in managing budget money. The
stages of development of the Treasury.
Consolidated budget of the Republic of
Kazakhstan. Control and implementation

Қазынашылықтың
даму
кезеңдері.
ҚР
шоғырландырылған бюджеті. Бақылау және
іске асыру функциялары (БҚШ басқару, ҚБШ
ашу, жүргізу және жабу, ҚБЕО-ға/ҚБЕО-ға
төлемдерді жіберу/қабылдау, түсімдерді бөлу,
рұқсаттар беру, бюджеттік есеп пен есептілікті
жүргізу және т.б.) бақылау функциялары
(Мемлекеттік
мекемелердің,
бюджеттік
бағдарламалар әкімшілерінің және уәкілетті
мемлекеттік
органдардың
қаржылық
құжаттарын тексеру, шарттарды тіркеу,
төлемдерді жүргізу және бақылау, есептерді
қалыптастыру және беру).
Кедендік әкелу баждарын есепке алу және
бөлу. ҚР бюджетті атқарудың негізгі
процестері. Басты кітап. Бюджетке түсетін
түсімдерді басқару.
Білу:
- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қазынашылық
комитетінің
аумақтық
бөлімшелерінің құрылымы, қалыптасу және
жұмыс істеу ерекшеліктері;
- экономикалық өсуге жәрдемдесу және
Қазақстан Республикасы экономикасының
тұрақты бәсекеге қабілеттілігіне қол жеткізу
мақсатында мемлекеттік қаржы жүйесі;
- Қазынашылық комитетінде кедендік әкелу
баждарын есепке алу және бөлу тетіктері
ҚБАЖ жүйесінде ҚБШ ашу арқылы жүзеге
асырылады;
- бақылау және іске асыру функциялары (БҚШ
басқару, ҚБШ ашу, жүргізу және жабу, ҚБЕОға/ҚБШ-ға
төлемдерді
жіберу/қабылдау,
түсімдерді бөлу, рұқсаттар беру, бюджеттік
есеп пен есептілікті жүргізу және т. б.).);
бақылау
функциялары
(Мемлекеттік
мекемелердің,
бюджеттік
бағдарламалар
әкімшілерінің және уәкілетті мемлекеттік
органдардың қаржылық құжаттарын тексеру,
шарттарды тіркеу, төлемдерді жүргізу және

Казначейства. Консолидированный бюджет
РК. Контрольные и реализационные функции
(управление ЕКС, открытие, ведение и
закрытие КСН, отправка/прием платежей в/из
КЦМР, распределение поступлений, выдача
разрешений, ведение бюджетного учета и
отчетности и др.) Контрольные функции
(проверка
финансовых
документов
государственных
учреждений,
администраторов бюджетных программ и
уполномоченных государственных органов,
регистрация договоров, проведение и контроль
платежей, формирование и выдача отчетов).
Зачисление
и
распределение
ввозной
таможенной пошлины. Основные процессы
исполнения бюджета в РК. Главная книга.
Управление поступлениями в бюджет.
Знать:
- структуру, особенности формирования и
функционирования
территориальных
подразделении
Комитета
казначейства
Министерства
финансов
Республики
Казахстан;
- систему государственных финансов в
целях содействия экономическому росту и
достижение
устойчивой
конкурентоспособности
экономики
Республики Казахстан;
- механизмы зачисления и распределения
ввозных таможенных пошлин в Комитете
казначейства осуществляется через открытие в
системе ИИСК КСН;
- контрольные и реализационные функции
(управление ЕКС, открытие, ведение и
закрытие КСН, отправка/прием платежей в/из
КЦМР, распределение поступлений, выдача
разрешений, ведение бюджетного учета и
отчетности и др.);
- контрольные
функции
(проверка
финансовых документов государственных

functions (managing the CSA, opening,
maintaining and closing the CSA, sending /
receiving payments to/from the CMC,
distributing
receipts,
issuing
permits,
maintaining budget accounting and reporting,
etc.) Control functions (verification of financial
documents of state institutions, administrators of
budget programs and authorized state bodies,
registration of contracts, conducting and
monitoring payments, generating and issuing
reports).
Crediting and distribution of import customs
duties. Main budget execution processes in the
Republic of Kazakhstan. Ledger. Managing
budget receipts.
Know:
- structure, features of formation and functioning
of territorial divisions of the Treasury
Committee of the Ministry of Finance of the
Republic of Kazakhstan;
- the system of public Finance in order to
promote economic growth and achieve
sustainable competitiveness of the economy of
the Republic of Kazakhstan;
- mechanisms for crediting and distributing
import customs duties in the Treasury
Committee are implemented through the
opening in THE IISc system of the KSS;
- control and implementation functions
(management of the CEN, opening, maintaining
and closing of the CSN, sending / receiving
payments to/from the CMR, distribution of
receipts, issuing permits, maintaining budget
accounting and reporting, etc.);
- control functions (verification of financial
documents of state institutions, administrators of
budget programs and authorized state bodies,
registration of contracts, conducting and
monitoring payments, generating and issuing
reports).

бақылау, есептерді қалыптастыру және беру).
Меңгеру:
- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қазынашылық
комитетінің
аумақтық
бөлімшелерінің қызметін талдау;
- республикалық бюджет бойынша түсімдер
мен шығыстарды көрсету;
- бюджеттің болжамды, жоспарланған және
нақты көрсеткіштерін салыстыру арқылы
бюджеттің атқарылуын талдау
- ҚБШ ашу, жүргізу және жабу, ҚБЕОға/ҚБЕО-ға
төлемдерді
жіберу/қабылдау,
түсімдерді бөлу, рұқсаттар беру, бюджеттік
есеп пен есептілікті жүргізу және т. б.
Дағды:
- қазіргі кезеңде қаржы нарығында болып
жатқан
жағдайларды
талдау;
басқару
шешімдерін қабылдау кезінде мемлекеттік
бюджет
құралдарының
мүмкіндіктерін
пайдалану;
- бюджет қаражатын соңғы алушылардан
(мемлекеттік
мекемелер)
«төменненжоғарыға» қағидаты бойынша ақпарат жинау»
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Қазынашылық
Кредит көлемі: ECTS -5
Курстың пререквизиттері: Экономикалық
теория,
Макроэкономика.
Ақша.Несие.
Банктер.
Курстың
постреквизиттері:
Инвестицияларды
қаржыландыру
және
несиелеу, Қаржылық менеджмент
Пәннің мақсаты: Республикалық бюджеттің

учреждений, администраторов бюджетных
программ и уполномоченных государственных
органов, регистрация договоров, проведение и
контроль платежей, формирование и выдача
отчетов).
Уметь:
- анализировать
деятельность
территориальных подразделении Комитета
казначейства
Министерства
финансов
Республики Казахстан;
- отразить поступлений и расходов по
республиканскому бюджету;
- анализировать
исполнения
бюджета
посредством
сравнения
прогнозируемых,
планируемых и фактических показателей
бюджета
- открытие, ведение и закрытие КСН,
отправка/прием
платежей
в/из
КЦМР,
распределение
поступлений,
выдача
разрешений, ведение бюджетного учета и
отчетности и др.
Владеть:
- анализом происходящего на финансовом
рынке на современном этапе; использования
возможностей инструментов государственного
бюджета при принятии управленческих
решений;
- сбором
информации
от
конечных
получателей
бюджетных
средств
(государственные учреждения) по принципу
«снизу - вверх»
Казначейства
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты курса: Экономическая теория,
Макроэкономика. Деньги.Кредит. Банки.
Постреквизиты курса: Финансирование и
кредитование
инвестиций,
Финансовый
менеджмент
Цель дисциплины: изучения деятельности
сферы исполнения республиканского бюджета

Be able to:
- analyze the activities of territorial divisions of
the Treasury Committee of the Ministry of
Finance of the Republic of Kazakhstan;
- reflect receipts and expenditures for the
national budget;
- analyze budget execution by comparing the
forecasted, planned and actual indicators of the
budget
- opening, maintaining and closing of the CSN,
sending / receiving payments to/from the CMC,
distribution of receipts, issuing permits,
maintaining budget accounting and reporting,
etc.
Own:
- analysis of what is happening in the financial
market at the present stage; using the capabilities
of the state budget tools in making management
decisions;
- collecting information from the final recipients
of budget funds (state institutions) on the
«bottom - up» principle»

Treasuries
Amount in credits: ECTS -5
Prerequisites of the course: Economic theory,
macroeconomics. Money.Credit. Cans.
Post-requisites of the course: financing and
crediting of investments, Financial management
Purpose of the discipline: study of the activities
of the sphere of execution of the Republican
budget and service of execution of local budgets,
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атқарылуы және жергілікті бюджеттердің
атқарылуына қызмет көрсету саласының,
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының,
Жәбірленушілерге өтемақы қорының қызметін
зерделеу.
Қысқаша мазмұны. Қазақстан Республикасы
Қаржы
министрлігінің
Қазынашылық
комитеті. Қазаншұңқыр Қызметі. Комитеттің
құзыреті мен құрылымы. Комитеттің қызметін
қаржыландыру.
Комитеттің
Міндеттері.
Комитеттің
Функциялары.
Комитеттің
құқықтары мен міндеттері.
Құзыреттілік:
Білу:
- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қазынашылық комитетінің құрылымы, құрылу
және жұмыс істеу ерекшеліктері;
- республикалық бюджетті тиімді басқару мен
атқару
және
жергілікті
бюджеттердің,
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының,
Жәбірленушілерге
өтемақы
қорының
атқарылуына қызмет көрсету әдістері.
Меңгеру:
- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қазынашылық комитетінің қызметіне талдау
жасасын.
Дағды:
- қазіргі кезеңде қаржы нарығында болып
жатқан
жағдайларды
талдау;
басқару
шешімдерін қабылдау кезінде мемлекеттік
бюджет
құралдарының
мүмкіндіктерін
пайдалану.
Қаржы нарығы және делдалдары
Кредит саны: ECTS-5
Курстың
пререквизиті:
Экономикалық
теория, Макроэкономика. Ақша. Несие.
Банктер. Ислам қаржысы. Шет ел қаржысы.
Курстың постреквизиті: Инвестицияларды
қаржыландыру және несиелеу, Қаржылық
менеджмент.
Қаржы-несие
мекемелерін

и
обслуживания
исполнения
местных
бюджетов, Национального фонда Республики
Казахстан, Фонда компенсации потерпевшим.
Краткое содержание. Комитет казначейства
Министерства
финансов
Республики
Казахстан.
Деятельность
Казанчейства.
Компетенции
и
структура
Комитета.
Финансирование деятельности
Комитета.
Задачи Комитета. Функции Комитета. Права и
обязанности Комитета.
Компетенции:
Знать:
- структуру, особенности формирования и
функционирования Комитета казначейства
Министерства
финансов
Республики
Казахстан;
- методы эффективного управления и
исполнения республиканского бюджета и
обслуживания исполнения местных бюджетов,
Национального фонда Республики Казахстан,
Фонда компенсации потерпевшим.
Уметь:
- анализировать деятельность Комитета
казначейства
Министерства
финансов
Республики Казахстан.
Владеть:
анализом происходящего на финансовом
рынке на современном этапе; использования
возможностей инструментов государственного
бюджета при принятии управленческих
решений.

the National Fund of the Republic of
Kazakhstan, the victim compensation Fund.
Outline. Treasury Committee of the Ministry of
Finance of the Republic of Kazakhstan. Treasury
Activities. Competence and structure of the
Committee. Financing of the Committee's
activities. Tasks Of The Committee. Functions
Of The Committee. Rights and obligations of the
Committee.
Competencies:
Know:
- structure, features of formation and functioning
of the Treasury Committee of the Ministry of
Finance of the Republic of Kazakhstan;
- methods of effective management and
execution of the Republican budget and
servicing the execution of local budgets, the
National Fund of the Republic of Kazakhstan,
the victim compensation Fund.
Be able to:
- analyze the activities of the Treasury
Committee of the Ministry of Finance of the
Republic of Kazakhstan.
Own:
- analysis of what is happening in the financial
market at the present stage; using the capabilities
of the state budget tools in making management
decisions.

Финансовые рынки и посредники
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты курса: Экономическая теория,
Макроэкономика. Деньги. Кредит. Банки.
Исламские финансы. Иностранные финансы.
Постреквизиты курса: Финансирование и
кредитование
инвестиций,
Финансовый
менеджмент.
Финансово-кредитных

Financial markets and intermediaries
Volume in credits: ECTS -5
Prerequisites for the course: Economic theory,
macroeconomics. Money. Credit. Cans. Islamic
finance. Foreign Finance.
Post-requisites of the course: Financing and
crediting of investments, Financial management.
Financial and credit institutions of management.

басқару.
Компанияның
қаржылық
мониторингі.
Пән оқыту мақсаты:Қаржы нарығының
негізін
және
оның
инфрақұрылымын
Қазақстан
Республикасындағы
даму
ерекшелігінің есебі негізінде оқыту және
қаржы делдарының қызметін, сонымен қатар
олардың
тұтастай
қаржы
нарығын
жетілдірудегі алатын орнын оқыту.
Қысқаша мазмұны:Пән шеңберінде негізгі
қаржы
нарықтарының
теориясы,
ұйымдастырылуы және қызмет етуі мен
қаржылық-несиелік институттарының қаржы
нарығындағы қызметі жөніндегі сұрақтар
қарастырылады; бағалы қағаздардың нақты
түрлерінің ерекшеліктері, оларды шығару мен
айналысының шарттары қарастырылады.
Құзыреттілігі:
Білу: қаржы нарығындағы операцияларды
басқарудың тиімді тәсілдерін;
Меңгеру: қаржы нарығындағы делдалдардың,
мамандандырылған
қатысушылардың
қызметін талдай алу;
Дағды: қазіргі кездегі қаржы нарығындағы
болып жатқан жағдайларды талдай білу;
басқарушылық шешімдерді қабылдаған кезде
қаржы
нарығының
инструменттерінің
мүмкіндіктерін қолдана білу.
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ҚР қаржы институттары
Кредит саны: ECTS-5
Курстың
пререквизиті:
Экономикалық
теория, Макроэкономика. Ақша. Несие.
Банктер. Ислам қаржысы. Шет ел қаржысы.
Курстың постреквизиті: Инвестицияларды
қаржыландыру және несиелеу, Қаржылық
менеджмент.
Қаржы-несие
мекемелерін
басқару.
Компанияның
қаржылық

учреждений
управления.
Финансовый
мониторинг компании.
Цель изучения дисциплины: изучение основ
финансового рынка и его инфраструктуры с
учетом особенностей его развития в
Республике
Казахстан,
деятельности
финансовых посредников, а также их роли в
совершенствовании
функционирования
финансового рынка в целом.
Краткое содержание:В рамках дисциплины
рассматривается круг вопросов, связанных с
теорией, организацией и функционированием
основных финансовых рынков и деятельности
финансово-кредитных
институтов
на
финансовых рынках; изучаются особенности
конкретных видов ценных бумаг, условия их
выпуска и обращения.
Компетенции:
Знания:иметь представление: о структуре,
особенностях
формирования
и
функционирования финансовых рынков в РК;
знать и понимать: методы эффективного
управления операциями на финансовом рынке.
Умение:анализироватьдеятельность
финансовых посредников, профессиональных
участников финансовых рынков.
Навыки:анализом
происходящего
на
финансовом рынке на современном этапе;
использования возможностей инструментов
финансового
рынка
при
принятии
управленческих решений
Финансовые институты РК
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты курса: Экономическая теория,
Макроэкономика. Деньги. Кредит. Банки.
Исламские финансы. Иностранные финансы.
Постреквизиты курса: Финансирование и
кредитование
инвестиций,
Финансовый
менеджмент.
Финансово-кредитных
учреждений
управления.
Финансовый

Financial monitoring of the company.
The purpose of the discipline: to study the
fundamentals of the financial market and its
infrastructure, taking into account the
peculiarities of its development in the Republic
of Kazakhstan, the activities of financial
intermediaries, as well as their role in improving
the functioning of the financial market as a
whole.
Summary: Within the framework of the
discipline, a range of issues is considered related
to the theory, organization and functioning of
the main financial markets and the activities of
financial and credit institutions in financial
markets; The features of specific types of
securities, the conditions for their issue and
circulation are studied.
Competencies:
Knowledge: have an idea: about the structure,
features of the formation and functioning of
financial markets in Kazakhstan;
know and understand: methods for effective
management of operations in the financial
market.
Skill: analyze the activities of financial
intermediaries, professional participants in
financial markets.
Skills: analysis of what is happening in the
financial market at the present stage; using the
capabilities of financial market instruments
when making management decisions
Financial institutions of the Republic of
Kazakhstan
Volume in credits: ECTS -5
Prerequisites for the course: Economic theory,
macroeconomics. Money. Credit. Cans. Islamic
finance. Foreign Finance.
Post-requisites of the course: Financing and
crediting of investments, Financial management.
Financial and credit institutions of management.

мониторингі.
«ҚР қаржы институттары» пәнінің мақсаты –
студенттерде
қазіргі
жағдайда
қаржы
институттарының
инвестициялық
және
инновациялық қызметін басқару процестерінің
мазмұны
туралы
кешенді
түсінік
қалыптастыру және осы қызметтің жекелеген
аспектілері
бойынша
тиімді
басқару
шешімдерін әзірлеу бойынша практикалық
дағдыларды игеру.
Қысқаша мазмұны: студенттерді жалпы
әлемдік қаржы нарығындағы қазіргі жағдайда
және
қазақстандық
тәжірибеде
қаржы
институттарының қызметін басқарудың негізгі
проблемаларымен таныстыру, сондай-ақ осы
мәселелерді шешудің нақты жолдарын ұсыну.
Қаржы институттарының түрлерін және
олардың қызмет бағыттарын, мемлекеттік
реттеу
мен
қадағалаудың
жекелеген
аспектілерін жан-жақты зерттеу.
Пәнді оқу нәтижесінде тиіс
Білу:
нарықтық
экономикаға
барабар
инвестициялық және инновациялық қызметті
басқарудың қазіргі заманғы әдістерінің жүйесі;
Меңгеру:
- жаңа инвестициялық идеология мен
инвестициялық
басқару мәдениеті;
- отандық және шетелдік шаруашылық
тәжірибеде
қолданылатын
заманауи
инвестициялық технологиялар мен құралдарды
пайдалану.
Дағды:
- олардың динамикасы мен өзгергіштігін
қамтамасыз ететін инвестициялық шешімдерді
қабылдау логикасы.

мониторинг компании.
Цель дисциплины «Финансовые институты
РК»
–
формирование
у
студентов
комплексного представления о содержании
процессов управления инвестиционной и
инновационной деятельностью финансовых
институтов в современных условиях и
приобретение практических навыков по
выработке
эффективных
управленческих
решений по отдельным аспектам этой
деятельности.
Краткое содержание: ознакомить студентов с
основными
проблемами
управления
деятельностью финансовых институтов в
современных
условиях
на
мировом
финансовом рынке в целом и в казахстанской
практике, в частности, а также предложить
конкретные пути разрешения этих проблем.
Комплексное изучение видов финансовых
институтов и направления их деятельности,
отдельные
моменты
государственного
регулирования и надзора.
В результате изучения дисциплины должны
Знать:
- систему современных методов управления
инвестиционной
и
инновационной
деятельностью,
адекватных
рыночной
экономике;
Уметь:
- воспринимать
новую
инвестиционную
идеологию и инвестиционную
культуру управления;
- использовать современные инвестиционные
технологии и инструменты, практикуемые в
отечественной и зарубежной хозяйственной
практике.
Владеть:
- логикой
принятия
инвестиционных
решений, обеспечивающих их динамизм и
вариативность.

Financial monitoring of the company.
The purpose of the discipline «Financial
institutions of the Republic of Kazakhstan» is to
form a comprehensive understanding of the
content of the management processes of
investment and innovation activities of financial
institutions in modern conditions and acquire
practical skills to develop effective management
decisions on certain aspects of this activity.
Summary: to acquaint students with the main
problems of managing the activities of financial
institutions in modern conditions on the world
financial market in General and in Kazakhstan's
practice, in particular, as well as to suggest
specific ways to solve these problems.
Comprehensive study of the types of financial
institutions and their activities, individual
aspects of state regulation and supervision.
As a result of studying the discipline should
Know:
- a system of modern methods of managing
investment and innovation activities that are
adequate to the market economy;
Be able to:
- perceive a new investment ideology and
investment strategy
management culture;
- use modern investment technologies and tools
used in domestic and foreign economic practice.
Own:
- the logic of making investment decisions that
ensure their dynamism and variability.
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Қаржылық менеджмент
Кредит саны: ECTS-5
Пререквизиттер: Экономикалық теория,
Макроэкономика,
Микроэкономика,
Бухгалтерлік есеп, Статистика, Қаржы,
Корпоративтік қаржы. Сақтандыру, Бағалы
қағаздар нарығы. Қаржылық талдау.
Постреквизиттер
Инвестицияларды
қаржыландыру және несиелеу, Қаржылық
менеджмент.
Қаржы-несие
мекемелерін
басқару.
Компанияның
қаржылық
мониторингі.
Пән оқыту мақсаты: студенттерге қаржы
менеджментінің ғылыми дәрежедегі және
тәжірибедегі
компаниялардың
қаржысын
тиімді басқару өнерін үйрету негізінде білім
беру
болып
табылады.
Әртүрлі
инвестициялық жобалар бойынша қаржылық
шешімдерді
бағалау
және
қабылдау,
дивидендттік саясатты таңдау, капиталдың
оңтайлы
(рационалды)
құрылымын
қалыптастыру, қаржы активтерін басқару,
тәуекелділікті бағалау және төмендету
мәселелеріне терең көңіл бөлінеді.
Қысқаша
мазмұны:
«Қаржылық
менеджмент»
курсы
компаниялардың
қаржысын басқару процесінде жаңа басқару
ой-өрісін қалыптастыру және басқарудағы
жаңа бағыттарды игеруге көп үлес қосуда.
Студенттер бұл курсты үйрену барысында
нарық экономикасының принциптеріне сәйкес
әртүрлі меншік нысанындағы шаруашылық
жүргізуші компаниялардың қаржысын басқару
туралы
білімді
шет
мемлекеттердің
кәсіпкерлік қызметті басқару тәжірибесін
қолдана отырып үйренеді, және де қаржы
саласындағы проблемаларды шешу жолында
теориялық іздестіру нәтижелерін қолданады
Құзыреттілігі:
Білу керек: қаржы ғылымын, салық салу

Финансовый менеджмент
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты:
Экономическая
теория,
Макроэкономика,
Микроэкономика,
Бухгалтерский учет, Статистика, Финансы,
Корпоративные финансы, Страхование, Рынок
ценных бумаг, Финансовой анализ
Постреквизиты:
Финансирование
и
кредитование
инвестиций,
Финансовый
менеджмент.
Финансово-кредитных
учреждений
управления.
Финансовый
мониторинг компании.
Цель изучения дисциплины::теоретическая и
практическая подготовка студентов в области
управления рисками организации банковской
деятельности.
Краткое содержание:Практическая значимость
управления рисками. Практика и методология
контроля и управления банковскими рисками.
Главная
задача
риск-менеджмента.
Составляющие риск-менеджмента: стратеги
методология,
процедуры,
контроль,
актуализация. Аналитические методы оценки
риска Регламентирование операций. Установка
лимитов Диверсификация. Формирование
резерва на покрытие потерь. Поддержание
достаточности
капитала.
Управление
ликвидностью банка. Управление кредитным
риском
Управление
инвестиционными
рисками. Управление валютным риском.
Компетенции:
Знания: знать особенности, состав и
структуру финансового планирования; знать
методику оценки финансового состояния
корпорации, стоимости и структуры капитала,
ценных бумаг, левериджа, эффективности
инвестиционных проектов и путей достижения
роста финансовой устойчивости и рыночной
стоимости;
Умение:применять методы и способы оценки

Financial management
Volume in credits: ECTS -5
Prerequisites:
Economic
theory,
Macroeconomics, Microeconomics, Accounting,
Statistics,
Finance,
Corporate
Finance,
Insurance, Securities Market, Analysis of
financial.
Post-requisites of the course: Financing and
crediting of investments, Financial management.
Financial and credit institutions of management.
Financial monitoring of the company.
The purpose of the discipline :: theoretical and
practical training of students in the field of risk
management of the organization of banking
activities.
Summary: The practical importance of risk
management. Practice and methodology of
control and management of bank risks. The main
task of risk management. Components of risk
management:
strategists,
methodology,
procedures, control, updating. Analytical
methods of risk assessment Regulation of
operations. Setting limits Diversification.
Formation of a reserve to cover losses.
Maintaining capital adequacy. Bank liquidity
management.
Credit
Risk
Management
Investment Risk Management. Currency risk
management.
Competencies:
Know: know the features, composition and
structure of financial planning; know the
methodology for assessing the financial
condition of a corporation, the value and
structure of capital, securities, leverage, the
effectiveness of investment projects and ways to
achieve growth in financial stability and market
value;
Skill: apply methods and methods for assessing
and managing bank risks
Skills: have practical skills in financial
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механизмін,
кәсіпорындардың
қаржы
қатынастарын және олардың тәжірибеде
қолданылуын;
шаруашылық
жүргізуші
субъектілердің қызметін реттейтін заңнамалар
негізін, норативтік және құқықтық актілерді
Дағдылану керек: халықаралық тәжірибену
қолдануымен
елдің
қаржы нарығының
қалыптасуы
мен
ары
қарай
дамуын
жетілдірудегі есеп және аудит, менеджмент,
қаржы, экономика саасындағы бакалаврдың
рөлін толық дағдылану.
Меңгеру керек: Қаржылық менеджмент
пәнінен толық курсты қамтығынан кейін
студенттер
компанияның
қаржылық
ресурстарын тиімді пайдалануын және бөлуін
толық жургізуге мүмкіндігі бар, сонымен
қатар компанияның қаржысын басқаруға зор
үлес қосады.
Осы пәнді оқығаннан кеиін компанияларда
қаржы
менеджері,
қаржы
аналитигі
(талдаушы), қаржы директоры болып қызмет
ете алады.
Қаржы саясаты
Кредит саны: ECTS-5
Пререквизиттер: Экономикалық теория,
Макроэкономика,
Микроэкономика,
Бухгалтерлік есеп, Статистика, Қаржы,
Корпоративтік қаржы. Сақтандыру, Бағалы
қағаздар нарығы. Қаржылық талдау.
Постреквизиттер
Инвестицияларды
қаржыландыру және несиелеу, Қаржылық
менеджмент.
Қаржы-несие
мекемелерін
басқару.
Компанияның
қаржылық
мониторингі.
«Қаржы саясаты» пәнін игерудің мақсаты
ұзақ
мерзімді
қаржы
саясатын
қалыптастырудың теориялық негіздерімен
және
кәсіпорынның
қаржылық
менеджментінің тиімді жүйесін ұйымдастыру
мақсатында Қаржылық жоспарлау мен

и управления банковскими рисками
Навыки:
иметь практические навыки
финансовых
вычислений,
определения
финансовых коэффициентов (ликвидности,
имущественного
состояния,
финансовой
устойчивости,
рентабельности,
оборачиваемости,
риска и доходности,
добавленной
стоимости
(экономической,
рыночной,
акционерной),
стоимости
собственного
и
заемного
капитала,
средневзвешенной стоимости, левериджа).

calculations, determining financial ratios
(liquidity, property status, financial stability,
profitability, turnover, risk and profitability,
value added (economic, market, shareholder),
cost of equity and borrowed capital, weighted
average cost, leverage).

Финансовая политика
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты:
Экономическая
теория,
Макроэкономика,
Микроэкономика,
Бухгалтерский учет, Статистика, Финансы,
Корпоративные финансы, Страхование, Рынок
ценных бумаг, Финансовой анализ
Постреквизиты:
Финансирование
и
кредитование
инвестиций,
Финансовый
менеджмент.
Финансово-кредитных
учреждений
управления.
Финансовый
мониторинг компании.
Целью освоения дисциплины «Финансовая
политика»
является
ознакомить
с
теоретическими
основами
формирования
долгосрочной
финансовой
политики
и
соответствующими современным условиям
методам
финансового
планирования
и

Financial policy
Volume in credits: ECTS -5
Prerequisites:
Economic
theory,
Macroeconomics, Microeconomics, Accounting,
Statistics,
Finance,
Corporate
Finance,
Insurance, Securities Market, Analysis of
financial.
Post-requisites of the course: Financing and
crediting of investments, Financial management.
Financial and credit institutions of management.
Financial monitoring of the company.
The purpose of the discipline "Financial policy"
is to familiarize with the theoretical foundations
of long-term financial policy formation and
methods of financial planning and forecasting
corresponding to modern conditions in order to
organize an effective financial management
system of an enterprise

болжаудың қазіргі заманғы әдістеріне сәйкес
келуімен таныстыру болып табылады
Қысқаша
мазмұны.
Ұйымның
(кәсіпорынның) қаржылық саясатының жалпы
сипаттамасы. Қаржылық қолдаудың түсінігі
мен жіктелуі және оны ұйымдастыру
принциптері.
Кәсіпкерлік
қызметті
қаржыландырудың ұзақ мерзімді көздері. Ұзақ
мерзімді перспективада қаржылық қолдауды
басқару. Ұзақ мерзімді қаржы саясатын
қалыптастыру, орындау және бақылау.
Капиталдың
бағасы
(құны).
Капитал
құрылымы және оны оңтайландыру саясаты.
Кәсіпорынның
дивидендтік
Саясаты.
Кәсіпорындағы
қаржылық
болжау.
Кәсіпорынның
қаржылық
тұрақтылығын
болжау. Қаржылық жоспарлау жүйесіндегі
бюджеттеу.
«Қаржы саясаты» пәнін оқығаннан кейін
студент
Білу:
қаржы
саясатының
мазмұны;
кәсіпорындардың қызметін қаржыландыру
көздерінің сипаттамасы;
- нақты жағдайда көздерді таңдау кезінде
тиімді басқару шешімін қабылдауға мүмкіндік
беретін кәсіпорын қызметін қаржыландыру
көздерінің
артықшылықтары
мен
кемшіліктері;
- құрамдас элементтер, капитал құнын бағалау
әдістері және оның құрылымын оңтайландыру;
- қаржылық жоспарлау мен болжаудың түрлері
мен әдістері.
Меңгеру:
- меншікті қаржыландыру көздерінің оңтайлы
шамасын анықтау кезінде операциялық талдау
әдістерін қолдану;
- капиталдың құны мен құрылымын бағалау
және ұсынылған баламалар жиынтығынан
капиталды қалыптастырудың ең тиімді

прогнозирования
в
целях
организации
эффективной системы управления финансами
предприятия
Краткое содержание. Общая характеристика
финансовой
политики
организации
(предприятия). Понятие и классификация
финансового обеспечения и принципы его
организации.
Долгосрочные
источники
финансирования
предпринимательской
деятельности.
Управление
финансовым
обеспечением на долгосрочную перспективу.
Формирование, выполнение и контроль
долгосрочной финансовой политики. Цена
(стоимость) капитала. Структура капитала и
политика ее оптимизации. Дивидендная
политика
предприятия.
Финансовое
прогнозирование
на
предприятии.
Прогнозирование финансовой устойчивости
предприятия. Бюджетирование в системе
финансового планирования.
После изучения дисциплины «Финансовая
политика» студент должен
Знать:
- содержание финансовой политики; характеристику источников финансирования
деятельности предприятий;
- достоинства и недостатки источников
финансирования деятельности предприятия,
позволяющие
принять
эффективное
управленческое
решение
при
выборе
источников в конкретной ситуации;
- составляющие элементы, методы оценки
стоимости капитала и оптимизации его
структуры;
- виды и методы финансового планирования и
прогнозирования.
Уметь:
- использовать методы операционного анализа
при определении оптимальной величины
собственных источников финансирования;

Outline. General characteristics of the financial
policy of the organization (enterprise). The
concept and classification of financial security
and the principles of its organization. Long-term
sources of business financing. Financial security
management for the long term. Formation,
implementation and control of long-term
financial policy. Price (cost) of capital. Capital
structure and optimization policy. The
company's
dividend
policy.
Financial
forecasting at the enterprise. Forecasting the
financial stability of an enterprise. Budgeting in
the financial planning system.
After studying the discipline "Financial policy",
the student must
Facts:
- the content of financial policy; - characteristics
of sources of financing of enterprises ' activities;
- advantages and disadvantages of sources of
financing of the company's activities, allowing
you to make an effective management decision
when choosing sources in a specific situation;
- component elements, methods for estimating
the cost of capital and optimizing its structure;
- types and methods of financial planning and
forecasting.
Be able to:
- use operational analysis methods to determine
the optimal amount of own funding sources;
- evaluate the cost and structure of capital and
select the most profitable sources of capital
formation from a set of proposed alternatives;
- plan (predict) the financial stability of the
enterprise;
- make decisions in the field of dividend policy;
- use calculation methods for the purpose of
drawing up a financial plan;
- calculate the need for additional funding;
- draw up company budgets and monitor their
implementation. have the following skills:

көздерін таңдау;
- кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын
жоспарлау (болжау) ;
- дивидендтік саясат саласында шешімдер
қабылдау;
- қаржылық жоспар құру мақсатында есеп
айырысу әдістерін қолдану;
- қосымша қаржыландыру қажеттілігін
есептеу;
- кәсіпорынның бюджетін құру және олардың
орындалуын бақылау. дағдысы болуы тиіс:
- қаржы ресурстарын тартудың нарықтық
тетіктерін пайдалану;
- болжамды қаржылық есептілікті әзірлеу;
- кәсіпорын бюджетін құру.
Дағды:
- арнайы экономикалық терминология және
мамандық лексикасы кем дегенде бір шет
тілінде (ағылшын);
- заманауи білім беру технологияларын
қолдана отырып, жаңа білімді өз бетінше игеру
дағдылары;
- ғылыми пікірталастарға қатысу дағдылары;
- білім беру процесінде экономикалық білім
беру дағдылары.
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ҚР салық жүйесі
Кредит саны: ECTS-4
Пререквизиттер: Экономикалық теория,
Макроэкономика,
Микроэкономика,
Бухгалтерлік есеп, Статистика, Қаржы,
Корпоративтік қаржы. Сақтандыру, Бағалы
қағаздар нарығы. Қаржылық талдау.
Постреквизиттер
Инвестицияларды
қаржыландыру
және
несиелендіру.
Инновацияларды қаржыландыру. Қаржы-несие

- оценивать стоимость и структуру капитала и
выбирать наиболее выгодные источники
формирования
капитала
из
набора
предлагаемых альтернатив;
- планировать (прогнозировать) финансовую
устойчивость предприятия;
- принимать решения в области дивидендной
политики;
- использовать методы расчетов в целях
составления финансового плана;
- рассчитывать потребность в дополнительном
финансировании;
- составлять бюджеты предприятия и
контролировать их исполнение. обладать
навыками:
- использования рыночных механизмов
привлечения финансовых ресурсов;
разработки
прогнозной
финансовой
отчетности;
- составления бюджетов предприятия.
Владеть:
–специальной экономической терминологией
и лексикой специальности как минимум на
одном иностранном языке (английском);
–навыками
самостоятельного
овладения
новыми знаниями, используя современные
образовательные технологии;
–навыками участия в научных дискуссиях;
–навыками передачи экономических знаний в
образовательном процессе.
Налоговая система РК
Объем в кредитах: ECTS -4
Пререквизиты:
Экономическая
теория,
Макроэкономика,
Микроэкономика,
Бухгалтерский учет, Статистика, Финансы,
Корпоративные финансы, Страхование, Рынок
ценных бумаг, Финансовой анализ
Постреквизиты:
Финансирование
и
кредитование инвестиций. Финансирование
инноваций. Финансово-кредитных учреждений

- using market mechanisms to attract financial
resources;
- development of forecast financial statements;
- preparation of enterprise budgets.
Own:
–special economic terminology and vocabulary
of the specialty in at least one foreign language
(English);
- skills of independent mastering of new
knowledge,
using
modern
educational
technologies;
- skills to participate in scientific discussions;
- skills of transferring economic knowledge in
the educational process.

Tax system of the Republic of Kazakhstan
Volume in credits: ECTS -4
Prerequisites:
Economic
theory,
Macroeconomics, Microeconomics, Accounting,
Statistics,
Finance,
Corporate
Finance,
Insurance, Securities Market, Analysis of
financial.
Post requisites: Financing and crediting of
investments. The financing of innovation.
Financial and credit institutions of management.

мекемелерін басқару. Компанияның қаржылық
мониторингі.
Пәннің стратегиялық мақсаты-салық базасын
есептеуге байланысты қызметті жүзеге асыру
үшін
бакалаврға
қажетті
ойлау
мен
дағдыларды қалыптастыру, сонымен қатар
экономикалық субъектінің салық жүктемесін
оңтайландыру дағдыларын қалыптастыру.
Қысқаша мазмұны. Салық салудың пайда
болуы және дамуы. Негізгі теориялар.
Салықтардың
экономикалық
мазмұны.
Салықтардың функциялары мен жіктелуі. ҚР
Салық жүйесінің эволюциясы. Салықтық
құқық қатынастарының қатысушылары. Салық
төлеуші. Салық өкілі. Мемлекеттік кіріс
басқармасы: құқықтары мен міндеттері.
Мүдделер қақтығысы. Салық құпиясы. Есеп
құжаттамасы және салық есептілігі. Салықтық
Қадағалау. Салықтық құқық бұзушылық,
жауапкершілік. Шағымдану. Салық түрлері
және оларды басқару.
Пәнді (модульді) меңгеру нәтижесінде білім
алушы:
Білу:
- салық төлеушінің, салық органдарының және
олардың лауазымды тұлғаларының құқықтары
мен міндеттері;Салық есебінің ережелері мен
әдістері;
- салықтар мен салық салудың классикалық
және қазіргі заманғы теориясының негіздері;
тексеру қорытындысы бойынша салық
органдарының шешіміне қалай және қандай
түрде және қандай мерзімде шағымдану қажет;
-негізгі экономикалық және әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерді
есептеудің
типтік әдістемелері; - тексеру қорытындысы
бойынша салық органдарының шешіміне
қалай және қандай түрде және қандай мерзімде
шағымдану қажет;
- кәсіби терминология, салық төлеушінің

управления.
Финансовый
мониторинг
компании.
Стратегической целью дисциплины является
формирование
мышления
и
навыков,
необходимых бакалавру для осуществления
деятельности, связанной с исчислением
налогооблагаемой
базы,
а
так
же
сформировать навыки по оптимизации
налоговой нагрузки экономического субъекта.
Краткое содержание. Возникновение и
Развитие Налогообложения. Основные теории.
Экономическое содержание налогов. Функции
и
классификация
налогов.
Эволюция
налоговой системы РК. Участники налоговых
право-отношений.
Налогоплательщик.
Налоговый
представитель.
Управление
государственного
дохода:
права
и
обязанности. Конфликт интересов. Налоговая
тайна. Учетная документация и налоговая
отчетность. Налоговый Надзор. Налоговое
правонарушение,
ответственность.
Обжалование.
Виды
налогов
и
их
администрирование.
В результате освоения дисциплины (модуля)
обучающийся должен:
Знать:
- права и обязанности налогоплательщик,
налоговых органов и их должностных
лиц;правила и методы налогового учета;
- основы классической и современной теории
налогов и налогообложения;как и в каком виде
и в каких сроках необходимо обжаловать
решение налоговых органов по итогам
проверки;
- типовые методики расчета основных
экономических и социально-экономических
показателей; - как и в каком виде, и в каких
сроках необходимо обжаловать решение
налоговых органов по итогам проверки;
- профессиональную терминологию, права и

Financial monitoring of the company.
The strategic goal of the discipline is to form
the thinking and skills necessary for a bachelor
to carry out activities related to the calculation
of the tax base, as well as to form skills to
optimize the tax burden of an economic entity.
Outline. The emergence and Development of
Taxation. Basic theory. Economic content of
taxes. Functions and classification of taxes.
Evolution of the tax system of the Republic of
Kazakhstan. Participants in tax law relations.
Taxpayer. Tax representative. State revenue
management: rights and responsibilities.
Conflict of interest. Tax secret. Accounting
documentation and tax reporting. Tax
Supervision. Tax offense, liability. Appeal.
Types of taxes and their administration.
As a result of mastering the discipline (module),
the student must:
Know:
- rights and obligations of the taxpayer, tax
authorities and their officials; rules and methods
of tax accounting;
- the basics of classical and modern theory of
taxes and taxation;how and in what form and in
what terms it is necessary to appeal the decision
of the tax authorities based on the results of the
audit;
- standard methods for calculating the main
economic and socio-economic indicators; - how
and in what form, and in what time frame it is
necessary to appeal the decision of the tax
authorities based on the results of the audit;
- professional terminology, rights and
obligations of the taxpayer;
Be able to:
- use legal and regulatory documents; determine
the specifics of tax audits and prepare for
cooperation;
calculate taxes by type and fill out reporting

құқықтары мен міндеттері;
Меңгеру:
нормативтік
құқықтық
құжаттарды
пайдалану; салықтық тексерудің ерекшелігін
анықтау және ынтымақтастыққа дайындық;
түрлері бойынша салықтарды есептеңіз және
есеп беру нысандарын толтырыңыз;
- салық салу теориясындағы классиктерден
замандастарына дейінгі айырмашылықтарды
бөліп көрсету;
- типтік әдістемелер мен қолданыстағы
нормативтік-құқықтық
база
негізінде
экономикалық және әлеуметтік-экономикалық
көрсеткіштерді есептеу;
- салық есебін ұйымдастыру және жүргізу;;
- кәсіпорын қызметіне талдау жасау және
салық жүктемесін есептеу;
- салық салу мәселелері бойынша белгілі
экономистердің мәлімдемелеріне түсініктеме
беру; ауызша және жазбаша сөйлеуді
логикалық, дұрыс, дәлелді және анық құру;
Дағды:
- қолданыстағы заңнама және басқа да
нормативтік құқықтық актілер негізінде салық
базасы мен салықтарды есептеу бойынша
базалық міндеттер;
іскерлік
қарым-қатынастың,
салық
органдарымен келіссөздер жүргізудің базалық
дағдылары;
- ұсынылған басқару шешімдерін сыни бағалау
кезінде салық салуға байланысты тәуекелдер
мен
мүмкіндіктердің
болуын
ескеру
қажеттілігін түсіну.
-салық-Бюджеттік
қызмет
саласында,
кәсіпорындардың, ұйымдардың, мекемелердің
экономикалық қызметтерінде практикалық
жұмыстың қажетті дағдылары.
- ақпараттың мәні мен мәнін түсіну, оның
ішінде салықтық және коммерциялық құпия
болып табылатын ақпаратты қорғау; іскерлік

обязанности налогоплательщика;
Уметь:
использовать
нормативно
правовые
документы;
определить
особенность
налоговой
проверки
и
подготовка
к
сотрудничеству;
рассчитать налоги по видам и заполнять
бланки отчетности;
- выделять отличия в теории налогообложения
от классиков до современников;
- рассчитать на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
экономические и социально-экономические
показатели;
- решать задачи-ситуации; организовывать и
вести налоговый учет;
производить
анализ
деятельности
предприятия и расчет налоговой нагрузки;
- комментировать высказывания известных
экономистов по проблемам налогообложения;
логически, верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
Владеть:
- базовыми обязанностями по расчету
налоговой базы и налогов на основе
действующего законодательства и других
нормативно правовых актов;
- базовыми навыками делового общения,
ведения переговоров с налоговыми органами;
пониманием
необходимости
при
критическом
оценивании
предлагаемых
управленческих
решений,
учитывать
существование рисков и возможностей,
связанных с налогообложением.
- необходимыми навыками практической
работы
в
налогово-бюджетной
сфере
деятельности, в экономических службах
предприятий, организаций, учреждений.
понимание
сущности
и
значения
информации, в том числе защита информации

forms;
- identify differences in the theory of taxation
from the classics to the moderns;
- calculate economic and socio-economic
indicators based on standard methods and the
current legal framework;
- solve problems and situations; organize and
maintain tax records;
- analyze the company's activities and calculate
the tax burden;
- comment on the statements of famous
economists on taxation issues; logically correct,
reasoned and clear to build oral and written
speech;
To possess:
- basic duties in the calculation of the tax base
and taxes on the basis of existing legislation and
other normative legal acts;
- basic business communication skills,
negotiating with tax authorities;
- understanding the need to take into account the
existence of risks and opportunities related to
taxation when critically evaluating proposed
management decisions.
- the necessary skills of practical work in the tax
and budgetary sphere of activity, in the
economic services of enterprises, organizations,
institutions.
- understanding the essence and meaning of
information, including the protection of
information that is a tax and commercial secret;
basic skills of business communication,
negotiating with tax authorities;

44

XSS3302/
MN3302/I
T3302

қарым-қатынастың,
салық
органдарымен являющейся налоговой и коммерческой
келіссөздер жүргізудің базалық дағдылары;
тайной;
базовыми
навыками
делового
общения, ведения переговоров с налоговыми
органами.
Халықаралық салық салу
Международное налогообложение
Кредит саны: ECTS-4
Объем в кредитах: ECTS -4
Пререквизиттер: Экономикалық теория, Пререквизиты:
Экономическая
теория,
Макроэкономика,
Микроэкономика, Макроэкономика,
Микроэкономика,
Бухгалтерлік есеп, Статистика, Қаржы, Бухгалтерский учет, Статистика, Финансы,
Корпоративтік қаржы. Сақтандыру, Бағалы Корпоративные финансы, Страхование, Рынок
қағаздар нарығы. Қаржылық талдау.
ценных бумаг, Финансовой анализ
Постреквизиттер
Инвестицияларды Постреквизиты:
Финансирование
и
қаржыландыру
және
несиелендіру. кредитование инвестиций. Финансирование
Инновацияларды қаржыландыру. Қаржы-несие инноваций. Финансово-кредитных учреждений
мекемелерін басқару. Компанияның қаржылық управления.
Финансовый
мониторинг
мониторингі.
компании.
Пәнді
оқудың
мақсаты-студенттердің Целью изучения дисциплины является
салықтар, олардың шет елдердегі дамуы және формирование
у
студентов
жетілдіру жолдары туралы жүйелі, терең систематизированных, углубленных знания о
білімдерін қалыптастыру.
налогах, их развитии в зарубежных странах,
Қысқаша мазмұны. Пәннің мазмұны дамыған путях совершенствования.
елдердегі салық салу мен салық саясатының, Краткое
содержание.
Содержание
тікелей және жанама салық салудың негізгі дисциплины охватывает круг вопросов,
принциптерін зерттеуге байланысты бірқатар связанных с изучением основных принципов
мәселелерді қамтиды. Дамыған елдердің салық налогообложения и налоговой политики в
жүйелерінің қалыптасуының тарихи аспектісі, развитых странах, прямого и косвенного
қазіргі бизнестегі салықтық тәуекелдер, налогообложения.
Исторический
аспект
салықтық Ақпарат және статистика. Салық становление налоговых систем развитых
саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың стран, налоговые риски в современном
мақсаттары, салықтық бұзушылықтар үшін бизнесе, налоговая информация и статистика.
жауапкершілік, халықаралық қосарланған Цели международного сотрудничества в
салық салу және оны жою әдістері, салық налоговой
сфере,
ответственность
за
органдарының салықтан жалтаруға қарсы налоговые
нарушения,
международное
күресі,
унитарлық
және
федералды двойное налогообложение и методы его
мемлекеттерге салық салу ерекшеліктері.
устранения, борьба налоговых органов против
Пәнді игеру нәтижесінде студент:
уклонения
от
налогов,
особенности
налогообложения унитарных и федеративных
Білу:
- ойлау мен логиканың жалпы принциптері, государств.
өзінің кәсіби қызметінде ойлаудың жалпы В результате освоения дисциплины студент
мәдениетін қолдану;
должен:

International taxation
Volume in credits: ECTS -4
Prerequisites:
Economic
theory,
Macroeconomics, Microeconomics, Accounting,
Statistics,
Finance,
Corporate
Finance,
Insurance, Securities Market, Analysis of
financial.
Post requisites: Financing and crediting of
investments. The financing of innovation.
Financial and credit institutions of management.
Financial monitoring of the company.
The purpose of studying the discipline is to
form students ' systematic, in-depth knowledge
about taxes, their development in foreign
countries, and ways to improve them.
Outline. The content of the discipline covers a
range of issues related to the study of the basic
principles of taxation and tax policy in
developed countries, direct and indirect taxation.
Historical aspect of the formation of tax systems
in developed countries, tax risks in modern
business, tax information and statistics. Goals of
international cooperation in the tax sphere,
responsibility for tax violations, international
double taxation and methods of its elimination,
the fight of tax authorities against tax evasion,
peculiarities of taxation of unitary and Federal
States.
As a result of mastering the discipline, the
student must:
Know:
- General principles of thinking and logic, use in
their professional activities a common culture of
thinking;
- driving forces and laws of the historical
process; the place and role of the country in the

- тарихи процестің қозғаушы күштері мен
заңдылықтары; адамзат тарихындағы және
қазіргі әлемдегі өз елінің орны мен рөлі,
экономикалық
тарихтың
оқиғалары,
процестері мен заңдылықтары;
- өзінің кәсіби қызметі шеңберінде өзін-өзі
дамыту және біліктілікті, шеберлікті арттыру
қажеттілігі туралы;
-өзінің кәсіби қызметіне қатысты нормативтікқұқықтық актілер;
Меңгеру:
- жалпылау, талдау, кәсіби ақпаратты
қабылдау қабілеті, өзінің кәсіби қызметі
саласындағы міндеттерді шешу және оған қол
жеткізу жолдарын таңдау кезінде Мақсат қою
қабілеті;
- өзінің кәсіби қызметі саласында және
қоғамда болып жатқан әлеуметтік-маңызды
құбылыстарды, процестер мен олардың
байланыстарын
талдау
және
олардың
болашақта мүмкін болатын дамуын болжау;
- ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық,
дұрыс, дәлелді және нақты құру;
- қажетті статистикалық деректерді жинау,
оларды өңдеу, талдау және ақпараттық шолу
және/немесе аналитикалық есеп үшін қажетті
нысанда ұсыну;
- жалпы салық жүйесі және оның жекелеген
элементтері,
салықтық
әкімшілендірудің
сапасы, салық берешегін реттеу тәсілдері
туралы ақпаратты талдау және түсіндіру;
Дағды:
-кәсіби қызметке қатысты нормативтікқұқықтық құжаттардың ережелері;
- ұжымда жұмыс істеу дағдылары;
- өзінің кәсіби қызметі шеңберінде ауызша
және жазбаша сөйлеу дағдылары және шет
тіліндегі негізгі терминология (кем дегенде
бір) ;
- кәсіби қызмет саласында қойылған

Знать:
- общие принципы мышления и логики,
использовать в своей профессиональной
деятельности общую культуру мышления;
- движущие
силы
и
закономерности
исторического процесса; место и роль своей
страны в истории человечества и в
современном мире, события, процессы и
закономерности экономической истории;
- о
необходимости
саморазвития
и
повышения квалификации, мастерства в
рамках своей профессиональной деятельности;
- нормативно-правовые акты, относящиеся к
своей профессиональной деятельности;
Уметь:
- обобщать, анализировать, способностью
воспринимать
профессиональную
информацию, способностью к постановке цели
при решении задачи в сфере своей
профессиональной деятельности и выбору
путей ее достижения;
- анализировать
социально-значимые
явления, процессы и их связи, происходящие в
сфере своей профессиональной деятельности и
в обществе, и прогнозировать возможное их
развитие в будущем;
- логически, верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
- собирать необходимые статистические
данные, обрабатывать их, анализировать и
предоставлять
в
требуемой
для
информационного
обзора
и/или
аналитического отчета форме;
- анализировать
и
интерпретировать
информацию о налоговой системе в целом и ее
отдельных элементах, качестве налогового
администрирования, способах урегулирования
налоговой задолженности;
Владеть
- положениями
нормативно-правовых

history of mankind and in the modern world,
events, processes and laws of economic history;
- about the need for self-development and
professional development, skills within the
framework of their professional activities;
- legal acts related to their professional
activities;
Be able to:
- generalize, analyze, the ability to perceive
professional information, the ability to set goals
when solving problems in the field of their
professional activities and the choice of ways to
achieve it;
- analyze socially significant phenomena,
processes and their connections occurring in the
sphere of their professional activity and in
society, and predict their possible development
in the future;
- logically correct, reasoned and clearly build
oral and written speech;
- collect the necessary statistical data, process it,
analyze it and provide it in the form required for
informational review and/or analytical report;
- analyze and interpret information about the tax
system as a whole and its individual elements,
the quality of tax administration, and ways to
settle tax arrears;
Own:
- provisions of legal documents related to
professional activity;
- skills to work in a team;
- oral and written language skills and basic
terminology in a foreign language (at least one)
in the framework of their professional activities;
- skills in collecting, processing and analyzing
statistical data necessary for solving tasks set in
the field of professional activity;
- be able to participate in the work of financial
bodies on drafting budgets of various levels;
- skills of analysis and interpretation of

міндеттерді шешу үшін қажетті статистикалық
деректерді жинау, өңдеу және талдау
дағдылары;
- әртүрлі деңгейдегі бюджеттердің жобаларын
жасау
бойынша
қаржы
органдарының
жұмысына қатысуға қабілетті болу;
- қаржылық (бюджеттік) болжау және
жоспарлау
үшін
қажетті
қаржылық,
бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау
және түсіндіру дағдылары;
- отандық және шетелдік ақпарат көздерін
пайдалана отырып, қаржы-несие жүйесінің
жұмыс істеуінің халықаралық тәжірибесін
талдау дағдылары.
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1С оқу практикумы: Бухгалтерия
Кредит көлемі: ECTS -5
Пререквизиттер:
Мамандық
бойынша
практикумдар.
Постреквизиттер: өндірістік және диплом
алдындағы тәжірибе
Оқу мақсаты: осы пән бойынша негізгі
түжырымдамалар
мен
қағидаттарды,
теориялық және тәжірибелік сүрақтарды
студенттерге жетілдіріп үйрету
білуі
керек:
Қазақстан
нарығындағы
бухгалтерлік есеп өнімінің прогрпммасын;
инновациялық
жүйенің
маркетигтік
стратегиясын;
есептік
касса
оперцияларындағы
автоматтандырылған
ақпарат жүйелерін және т.б. білу
меңгеруі керек: бухгалтерлік есепнама үшін

документов, относящихся к профессиональной
деятельности;
- навыками работы в коллективе;
- навыками устной и письменной речи и
основной терминологией на иностранном
языке (как минимум на одном) в рамках своей
профессиональной деятельности;
- навыками сбора, обработки и анализа
статистических данных, необходимых для
решения задач, поставленных в области
профессиональной деятельности;
- быть способным участвовать в работе
финансовых органов по составлению проектов
бюджетов различных уровней;
- навыками
анализа
и
интерпретации
финансовой,
бухгалтерской
и
иной
информации, необходимой для финансового
(бюджетного)
прогнозирования
и
планирования;
- навыками анализа международного опыта
функционирования
финансово-кредитной
системы,
используя
отечественные
и
зарубежные источники информации.
Учебный практикум 1C:Бухгалтерия
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты:
Практикумы
по
специальности
Постреквизиты:
производственная
и
преддипломной практика
Учебная цель: обеспечить необходимый
уровень подготовки студентов по теоретическим
и практическим вопросам этой науки, освоение
основных концепций и принципов
должны
знать:
программные
продукты
бухгалтерского учета на Казахстанском рынке;
маркетинговую
стратегию
инновационных
систем; автоматизированные информационные
технологии в учете кассовых операций и т.д.
должны уметь: получить регламентированные
автоматизированные информации для ведения

financial, accounting and other information
necessary for financial (budget) forecasting and
planning;
- skills of analysis of international experience in
the functioning of the financial and credit
system, using domestic and foreign sources of
information.

1C training workshop:Accounting
Volume in credits- ECTS -5
Prerequisites: Workshop on the specialty
Post-requisites: industrial and pre-graduate
practice
Educational goal: to provide the necessary level of
training for students on theoretical and practical
issues of this science, the development of basic
concepts and principles
you should know: software products of accounting
in the Kazakhstan market; marketing strategy of
innovative systems; automated information
technologies in the accounting of cash transactions,
etc.
they must be able to: obtain regulated automated
information for accounting reporting for developing
and making decisions; familiarize with the features
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және өңдіру мен шешім қабылдау үшін
регламенттелген автоматты жүйені алу;
анықтағыш пен документтер жүйесінің жөндеу
ерекшеліктерімен
таныстыру;
аудит
жүргізуінің программалық құрал-жабдықтар
жайында жиындар өткізу және т.б.
игеруі
тиіс:
экономикалық
мәселелер
шешудегі жүйенің
ықпалы;
экономика
мәдениетін ойлау және оның жалпылауы мен
талдалуы; қаржылық есептемесін дайындау
машықтығы; кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі
бухгалтерлік мәлеметтерді сақтау, өндеу
құзыретті
болуы
тиіс:
шаруашылық
қызметінің операциялары, фактілері мен
оқиғаларының қаржылық есебінің сұрақта

бухгалтерской отчетности для выработки и
принятия решений; ознакомить с особенностями
настройки систем, справочников и документов;
проводить организационные и технические
особенности
проведения
аудита
с
использованием программных средств и т.д.
должны владеть: системного подхода к
исследованию экономических проблем; культуры
экономического мышления, а так же к
обобщению и анализу; навыками подготовки
финансовой отчетности
должны быть компетентными: в области
автоматизированных
информационных
технологии в бухгалтерском учете

of configuring systems, directories and documents;
conduct organizational and technical features of
conducting an audit using software tools, etc.
must possess: a systematic approach to the study of
economic problems; a culture of economic thinking,
as well as to generalization and analysis; skills in
preparing financial statements
must be competent: in the field of automated
information technology in accounting

Бухгалтерлік есептің автоматтандырылған
жүйесі
Кредит көлемі: ECTS -5
Пререквизиттер:
Мамандық
бойынша
практикумдар.
Постреквизиттер:
өндірістік
және
диплом
алдындағы тәжірибе
Пән оқыту мақсаты:бухгалтерлік есептегі
компьютерлік
технологияның
пайда
болу
ерекшелігі.
Қосымша
мазмұны:
Курста
оқытылған
экономикалық - статистикалық әдiстер мен
модельдер мамандардың әлеуметтiк экономикалық
проблемалар
мен
ұйымдастыру
қызметiн
басқаруды шешуге қолдануы мүмкiн.Статистика
қазiргi есептеу техникасының жаңа жетiстiктерi
экономикалық зерттеулер мен жоспарлауларда
кеңiнен қолданулар табуда.Бухгалтерлік есепті
компьютеризациялаудың
теориялық
негізі.
Бухгалтерлік есепті ақпараттандырудың жалпы
сипаты. Есептік тапсырмалардың кешенді құрамы.
Бухгалетрлік есептің ақпараттармен байланысы.
ААЖ-гі бухгалтерлік есепті қамтамасыз етудің
ақпараты. Классификатор-лар, кодтар мен оларды
бухгалетрлік есепте қолдану технологиясы.
Есептеу құжаттары мен оларды қалыптастыру
технология-сы. Автоматтандырылған бухгалтерлік

Автоматизированные системы в бухгалтерском
учете
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты: Практикумы по специальности
Постреквизиты:
производственная
и
преддипломной практика
Целью преподавания дисциплины является:
дать студентам знания о функциональных
возможностях
существующих
компьютерных
технологии в бухгалтерском учете.
Краткое содержание: Теоретические основы
компьютеризации бухгалтерского учета. Общая
характеристика
информационной
подсистемы
бухгалтерского учета Состав комплексов учетных
задач. Информационные связи бухгалтерского
учета с другими функциональными подсистемами.
Информационное
обеспечение
АИС
бухгалтерского учета. Классификаторы, коды и
технология их применения в бухгалтерском учете.
Учетная
документация
и
технология
ее
формирования. Характеристика бухгалтерских
автоматизированных систем. Критерии выбора
программных
средств
компьютеризации
бухгалтерского учета. Программная реализация
технологии обработки комплексов учетных задач
на крупных предприятиях.
Ожидаемые
результаты
изучения:
иметь

Automated systems in accounting
Volume in credits- ECTS -5
Prerequisites: Workshop on the specialty
Post-requisites: industrial and pre-graduate practice
The purpose of teaching the discipline is: to give
students knowledge about the functionality of
existing computer technologies in accounting.
Outline:Theoretical bases of computerization of
accounting. General characteristics of the information
subsystem of accounting the Composition of
complexes of accounting tasks. Information links of
accounting with other functional subsystems.
Information support of AIS accounting. Classifiers,
codes and technology of their application in
accounting.
Accounting
documentation
and
technology of its formation. Characteristics of
automated accounting systems. Criteria for selecting
software tools for computerization of accounting.
Software implementation of technology for
processing complex accounting tasks at large
enterprises.
Expected results of the study: to have an idea about
the features of the functioning of computer
technologies in accounting
Students who have studied this discipline must:
Know:
* concepts and features of functioning of computer

жүйе сипаты. Бухгалтерлік есеп компьютерлеудің
программалық құралдарын қолдану критерийлері.
Ірі кәсіпорындарда кешенді есеп тапсырмаларын
дайындау программалық технологиясын өткізу.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Білім:
бухгалетрлік
есептегі
компьютерлік
технологияның қызмет ету ерекшелігі.
Іскерлігі:алынған білімді тәжірибеде қолдану.
Дағдысы:
Халықаралық стандартқа
сәйкес
кәсіпорынның қаржылық есеп беруін қалыптастыру
Құзыреттілігі:бухгалтерлік есептегі компьютерлік
технологияны ұйымдастыру сұрақтары
Бағдарлама жетекшісі: Телагусова Э.О. -э.ғ.к.,
ассоц. профессор
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Инвестицияларды
қаржыландыру
және
несиелеу
Кредит саны: ECTS-5
Курстың пререквизиті: Экономикалық теория,
Қаржыға кіріспе, Банк ісі.
Курстың постреквизиті: Валюталық операциялар.
Қаржы-несие мекемелерін басқару. Компанияның
қаржылық мониторингі. Қаржылық менеджмент.
Қаржы саясаты.
Пән оқыту мақсаты: инвестициялық салада
қаражаттық-несиелік
механизмнің
теориялық

представление об особенностях функционирования
компьютерных технологий в бухгалтерском учете
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
Знать:

понятия и особенности функционирования
компьютерных технологий в бухгалтерском учете.
Уметь:

использовать полученные знания на
практике.
По результатам обучения бакалаври должен
обладать навыками:

организации компьютерных технологии в
бухгалтерском
учете,
необходимой
для
формирования финансовой отчетности организации
в соответствии с международными стандартами.
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:
- Общекультурные компетенции (ОК):

в вопросах организации компьютерных
технологии в бухгалтерском учете
- Профессиональные компетенции (ПК):
ориентироваться
на
общепринятые
социально-этические
ценности
в
своей профессиональной деятельности;
быть гибким и мобильным в различных
условиях
и
ситуациях,
связанных
с
профессиональной деятельностью;
ориентироваться
в
современных
информационных потоках и адаптироваться к
динамично меняющимся явлениям
Руководитель программы:
Финансирование и кредитование инвестиций
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты курса: Экономическая теория,
Введение в финансы, Банковское дело.
Постреквизиты курса: Валютные операции.
Финансово-кредитных учреждений управления.
Финансовый мониторинг компании. Финансовый
менеджмент. Финансовая политика.
Цель изучения дисциплины: Инвестиционная
политика, ее сущность, структура и развитие в
условиях рыночных отношений.

technologies in accounting.
Be able to:
* use the knowledge gained in practice.
According to the results of training the bachelor
must have the following skills:
* organization of computer technologies in
accounting, necessary for the formation of financial
statements of the organization in accordance with
international standards.
According to the results of training, the bachelor
must master the following competencies:
- General cultural competence (CA):
• organization of computer technologies in
accounting
- Professional competence (PC):
* be guided by generally accepted social and ethical
values in their professional activities;
• be flexible and mobile in various professional
environments and situations;
* navigate modern information flows and adapt to
dynamically changing phenomena
Programme manager: Telagusova E. O.-E. g. K.,
Assoc. Professor

The financing and lending of investments Volume in
credits: ECTS -5
Prerequisites for the course: Economic Theory,
Introduction to Finance, Banking.
Post-requisites of the course: Currency operation.
Financial and credit institutions of management.
Financial monitoring of the company. Financial
management. Financial policy.
The purpose of the study of the discipline:
Investment policy, its essence, structure and
development in a market economy.
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негізін қалыптастырады, сонымен қатар осы
механизмінің тәжірибелік қабылдану басқаруын
меңгереді
Қысқаша мазмұны: Инвестициялық саясат, оның
мәні, құрылымы және нарықтық қатынас
жағдайында дамуы. Инвестициялық қызметтің
қаражаттау және несиелеу көздері. Инвестициялық
жобалар. Қаржылық инвестиция.
Құзыреттілігі:
Білу керек: инвестицияның және инвестициялық
қызметтің компоненттерін, объектілерін және
түрлерін білу керек;
Дағдылану керек: инвестицияны қаржыландыру
және несиелеудің барлық үрдістеріне тәжірибелік
икеміне және теориялық аспектілерде кәсіптік
сауатты бағдарлануы тәжірибелік дағдыларға ие
болу.
Меңгеру керек: «капиталды қаржы жұмсау» және
«капиталды құрылыс» түсінігінің экономикалық
мәнін, рөлі мен мағынасын және құрылысын,
өзарабайланысын және ерекшелігін анықтау білу
керек;барлық
кезеңдерде
инвестицияны
қаржыландыру
және
несиелеудің
кешенді
процедураларының тәсілдері мен ерекшеліктеріне
ие болу керек;
Инновацияларды қаржыландыру
Кредит саны: ECTS-5
Курстың пререквизиті: Экономикалық теория,
Қаржыға кіріспе, Банк ісі.
Курстың постреквизиті: Валюталық операциялар.
Қаржы-несие мекемелерін басқару. Компанияның
қаржылық мониторингі. Қаржылық менеджмент.
Қаржы саясаты.
Пәнді оқу мақсаты: Осы курстың мақсаты
мемлекеттік білім беру стандарты мен жұмыс
берушілердің талаптарына сәйкес қаржылық
менеджмент және қаржылық инновациялар үшін
жеткілікті білім, білік және дағдыларға ие
мамандарды даярлау болып табылады
Қысқаша мазмұны: алдыңғы қатарлы отандық
және шетелдік тәжірибені ескере отырып,
нарықтық экономика жағдайында инновациялық
жобаларды қаржылық талдау және бағалау
саласында теориялық және қолданбалы кәсіби

Краткое содержание :Источники финансирования
и кредитования инвестиционной деятельности.
Инвестиционные проекты. Финансовые инвестиции
Компетенции:
Знания: компоненты, объекты и виды
инвестиций и инвестиционной деятельности;
Умение: определять экономическую суть, роль
и значение понятий»капитальные вложения» и
«капитальное строительство», их структуру,
взаимосвязь и различие; приемами и особенностями
комплекса
процедуры
финансированияи
кредитования инвестиций на всех этапах;
Навыки:
профессионально
грамотно
ориентироваться в теоретических аспектах и
практических
навыках
всего
процесса
финансирования и кредитованияинвестиций

Summary: Sources of financing and lending for
investment activities. Investment projects. Financial
investment
Competencies:
Knowledge: components, objects and types of
investments and investment activities;
Ability: to determine the economic essence, role and
significance of the concepts of “capital investments”
and “capital construction”, their structure,
interconnection and difference, methods and features
of the complex procedures for financing and lending
to investments at all stages;
Skills: professionally competent to navigate the
theoretical aspects and practical skills of the whole
process of financing and lending investments

Финансирование инновации
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты курса: Экономическая теория,
Введение в финансы, Банковское дело.
Постреквизиты курса: Валютные операции.
Финансово-кредитных учреждений управления.
Финансовый мониторинг компании. Финансовый
менеджмент. Финансовая политика.
Цель изучения дисциплины: Цель данного курса
состоит в подготовке специалистов, владеющих в
достаточной мере знаниями, умением и навыками
для финансового менеджмента и финансовых
инновации, в соответствии с государственным
образовательным стандартом и требованиями
работодателей
Краткое содержание: получение теоретических и
прикладных профессиональных знаний и умений в
области
финансового
анализа
и
оценки
инновационных проектов в условиях рыночной

Financing innovation
: ECTS -5
Prerequisites for the course: Economic Theory,
Introduction to Finance, Banking.
Post-requisites of the course: Currency operation.
Financial and credit institutions of management.
Financial monitoring of the company. Financial
management. Financial policy.
Purpose of the course: the Purpose of this course is
to train specialists who possess sufficient knowledge,
skills and abilities for financial management and
financial innovation, in accordance with the state
educational standard and the requirements of
employers
Summary: obtaining theoretical and applied
professional knowledge and skills in the field of
financial analysis and evaluation of innovative
projects in a market economy, taking into account
advanced domestic and foreign experience, as well as

білім мен дағдыларды алу, сондай-ақ қаржылық
инновацияның практикалық қызметінде теориялық
білімді
дербес
бастамашылық
және
шығармашылық тұрғыдан пайдалану дағдыларын
игеру.
Зерттеудің күтілетін нәтижелері:
Құзыреттер:
магистранттардың
қаржылық
инновациялар
саласындағы
білімдерді,
әдіснамаларды, дағдыларды игеруі; қаржылық
менеджменттің функциялары, құрылымы және
қазіргі заманғы әдістері туралы білім жүйесін
қалыптастыру; қазіргі нарықтық экономикадағы
қаржылық басқарудың стратегиясы мен тактикасы
туралы түсініктерін қалыптастыру; кәсіпорын
қызметі процесінде алған білімдерін практикалық
пайдалану дағдыларын қалыптастыру.
Білу: магистранттардың қаржылық инновация
саласындағы білімді, әдіснаманы, дағдыларды
игеруі; қаржылық менеджменттің функциялары,
құрылымы және қазіргі заманғы әдістері туралы
білім жүйесін қалыптастыру; қазіргі нарықтық
экономика жағдайында қаржылық басқарудың
стратегиясы мен тактикасы туралы түсініктерді
қалыптастыру; кәсіпорын қызметі процесінде алған
білімдерін іс жүзінде пайдалану дағдыларын
қалыптастыру.
Меңгеру: графикалық талдауды жүргізу құралдары
мен әдістерін оқып үйрену;
Дағды: индикаторлық талдау жүргізудің негізгі
ерекшеліктерін анықтау; шешім қаражатын
салудың
тартымды
активін
таңдау
үшін
қолданылатын іргелі талдау жүргізудің негізгі
кезеңдерін талдау.
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Пән аталуы: Ислам қаржысы
Кредит саны: ECTS -3
Пререквизиттер: Экономикалық теория, Қаржыға
кіріспе. Банк ісі.
Постреквизиттер:
Инвестицияларды
қаржыландыру
және
несиелендіру.
Инновацияларды
қаржыландыру.
Валюталық
операциялар. Несие ісі. Қаржы нарығы және
делдалдары. ҚР қаржы институттары.

экономики с учетом передового отечественного и
зарубежного опыта, а также приобретение навыков
самостоятельного инициативного и творческого
использования
теоретических
знаний
в
практической
деятельности
финансовой
инновации.
Ожидаемые результаты изучения:
Компетенции:
Овладение
магистрантами
знаниями, методологией, навыками в области
финансовых инновации; формирование системы
знаний о функциях, структуре и современных
методах финансового менеджмента; формирование
представления о стратегии и тактике финансового
управления в современной рыночной экономике;
привитие навыков практического использования
полученных знаний в процессе деятельности
предприятии.
Знать: Овладение магистрантами знаниями,
методологией, навыками в области финансовых
инновации; формирование системы знаний о
функциях, структуре и современных методах
финансового
менеджмента;
формирование
представления о стратегии и тактике финансового
управления в современной рыночной экономике;
привитие навыков практического использования
полученных знаний в процессе деятельности
предприятии.
Уметь: изучить инструменты и методы проведения
графического анализа;
Владеть: определить основные особенности
проведения индикаторного анализа; анализировать
основные этапы проведения фундаментального
анализа,
используемые
для
выбора
привлекательного актива вложения средств
решений.
Исламские финансы
Объем в кредитах: ECTS -3.
Пререквизиты: Экономическая теория, Введение
в финансы. Банковское дело.
Постреквизиты: Финансирование и кредитование
инвестиций.
Финансирование
инноваций.
Валютные операции. Кредитное дело. Финансовый
рынок и посредники. Финансовые институты РК.
Целью преподавания дисциплины является:

acquiring skills for independent initiative and
creative use of theoretical knowledge in the practice
of financial innovation.
Expected results of the study:
Competencies: master students ' knowledge,
methodology, skills in the field of financial
innovation; formation of a system of knowledge
about the functions, structure and modern methods of
financial management; formation of an idea of the
strategy and tactics of financial management in a
modern market economy; instilling skills of practical
use of the knowledge gained in the course of the
enterprise.
Know: master students Acquire knowledge,
methodology, skills in the field of financial
innovation; formation of a system of knowledge
about the functions, structure and modern methods of
financial management; formation of an understanding
of the strategy and tactics of financial management in
the modern market economy; instilling skills of
practical use of the acquired knowledge in the
process of enterprise activity.
Be able to: learn tools and methods for performing
graphical analysis;
Own: identify the main features of indicator analysis;
analyze the main stages of fundamental analysis used
to select an attractive asset investment solutions.

Islamic Finance
Volume in credits: ECTS -3.
Prerequisites: Economic Theory, Introduction to
Finance.
Post requisites: Financing and crediting of
investments. The financing of innovation. Currency
operation. The credit business. Financial market and
intermediaries. Financial institutions of the Republic
of Kazakhstan.

Пән оқыту мақсаты: Курстың негізгі мақсаты:
бакалаврларғанарық
жағдайында
исламдық
қаржыландыру кәсіпкерлік қызметті нысандары
мен әдістері туралы жүйелі білім беру.
Қысқаша
мазмұны:
Пән
«исламдық
қаржыландыру», жоғары білікті мамандарды
даярлауды қамтамасыз етуге арналған Қазақстан
экономикасының дамуындағы соңғы үрдістері,
және бизнес қаржыландыру, атап айтқанда
әдістерін сай келеді .
Күтілетін оқу нәтижелері: Осы паннің негізін
түсініп, теориядан жинақтаған білімін тәжірибеде
қолдана білу қажет. Жағдайларды талдап және
қорытынды жасай алу керек.
Пәнді оқыған студенттер:
Білу қажет:

ислам экономика дамуының өзекті мәселелері;

ислам қаржы саясаты мен молайту процесіне
қаржы тетігін әсер негізгі кезеңдерін білуі.
Істей алуы қажет:

қаржы саласында басқармалық шешімдерді
қабылдаудай алуы керек.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
дағдылануы қажет:

шаруашылық жүргізуші субъектілердің іс
жүзінде исламдық қаржыландыру құралдарын
қолдана алады.
Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр
төмендегі құзыреттерге қол жеткізуі қажет:
- Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
өндірістік,
ғылыми-зерттеу
және
педагогикалық дағдыларын, білімін, теориялық
білімін тәжірибеде қолдана білу.
- Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
кәсіби қызмет саласында жалпы әлеуметтік
құндылықтарға баса назар аудару;
кәсіби қызметіне қарай әр-түрлі жағдайларда
мобильді және икемді бола білу;
заманның қарқынды ағынына қарай жылдам
ақпараттарды талдай білу қажет.

Основная
цель
курса:
дать
студентам
систематизированные Знания по формам и методам
исламского финансирования предпринимательской
деятельности в условиях рыночных отношений.
Краткое содержание: Дисциплина «исламское
финансирование» призвана обеспечить подготовку
высококвалифицированных
специалистов,
отвечающим новейшим тенденциям развития
экономики Казахстана, и в частности методам
финансирования бизнеса.
Ожидаемые
результаты
изучения:
уметь
самостоятельно анализировать и делать выводы.
Понять основу данного предмета и применять
теорию в практике.
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
Знать:

актуальные проблемы развития исламкой
экономики;

знать основные этапы исламкой финансовой
политики и влияние финансового механизма на
процесс воспроизводства.
Уметь:

принятия управленческих решений в области
финансов.
По результатам обучения бакалаври должен
обладать навыками:

применять
инструменты
исламского
финансирования в практике хозяйствующих
субъектов
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:
- Общекультурные компетенции (ОК):
применение полученных теоретических и
практических знаний, умений, навыков в
производственной, научно – исследовательской и
учебно – педагогической деятельности.
- Профессиональные компетенции (ПК):
ориентироваться на общепринятые социальноэтические ценности в своей профессиональной
деятельности;
быть гибким и мобильным в различных
условиях
и
ситуациях,
связанных
с
профессиональной деятельностью;

The purpose of teaching the discipline is: The main
purpose of the course: to give students systematized
Knowledge on the forms and methods of Islamic
financing of entrepreneurial activity in a market
economy.
Summary: The discipline «Islamic finance» is
designed to provide training for highly qualified
specialists that meet the latest trends in the
development of the economy of Kazakhstan, and in
particular, methods of financing business.
Expected results of the study: to be able to
independently analyze and draw conclusions.
Understand the basis of this subject and apply theory
in practice.
Students who have studied this discipline should:
Know:
• Actual problems of the development of the Islamic
economy;
• know the main stages of Islamic financial policy
and the impact of the financial mechanism on the
reproduction process.
Be able to:
• making management decisions in the field of
finance.
According to the results of training, a bachelor should
have the skills:
• apply Islamic financing tools in the practice of
business entities
According to the results of training, the bachelor
must master the following competencies:
- General cultural competencies (OK):
• application of the obtained theoretical and practical
knowledge, skills in production, research and
teaching activities.
- Professional competencies (PC):
• focus on generally accepted social and ethical
values in their professional activities;
• be flexible and mobile in various conditions and
situations related to professional activities;
• navigate in modern information flows and adapt to
dynamically changing phenomena.
Program Manager:

ориентироваться
в
современных
информационных потоках и адаптироваться к
динамично меняющимся явлениям.
Финансы зарубежных стран
Объем в кредитах: ECTS -3.
Пререквизиты: Экономическая теория, Введение
в финансы. Банковское дело.
Постреквизиты: Финансирование и кредитование
инвестиций.
Финансирование
инноваций.
Валютные операции. Кредитное дело. Финансовый
рынок и посредники. Финансовые институты РК.
Цель
изучения
дисциплины:
является
формирование у студентов систематизированных,
углубленных знания о финансах, их развитии в
зарубежных странах, путях совершенствования.
Краткое содержание: К важнейшим задачам
дисциплины относятся изучение налогов как
целостной системы, отдельных составляющих
налогового механизма. При изучении дисциплины
будут проводиться лекционные и практические
занятия.
Компетенции:
Знания: знать общие принципы мышления и
логики, использовать в своей профессиональной
деятельности общую культуру мышления; знать
нормативно-правовые акты, относящиеся к своей
профессиональной
деятельности;
Умение:
уметь обобщать, анализировать,
способностью воспринимать профессиональную
информацию, способностью к постановке цели при
решении задачи в сфере своей профессиональной
деятельности и выбору путей ее достижения ;
уметь анализировать социально-значимые явления,
процессы и их связи, происходящие в сфере своей
профессиональной деятельности и в обществе, и
прогнозировать возможное их развитие в будущем;
Навыки:
анализа
международного
опыта
функционирования финансово-кредитной системы,
используя отечественные и зарубежные источники
информации

-
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Шет ел қаржысы
Кредит саны: ECTS -3
Пререквизиттер: Экономикалық теория, Қаржыға
кіріспе. Банк ісі.
Постреквизиттер:
Инвестицияларды
қаржыландыру
және
несиелендіру.
Инновацияларды
қаржыландыру.
Валюталық
операциялар. Несие ісі. Қаржы нарығы және
делдалдары. ҚР қаржы институттары.
Пән оқыту мақсаты: Бұл пәннің мақсаты тек қана
жекелеген елдердің қаржы жүйесінің практикалық
қызмет етуін оқып білу ғана емес, сондай-ақ,
нақты эканомикалық жағдайларда жекелеген
қаржы құралдарын қолдану мүмкіндігі туралы
аналитикалық ойлау дағдыларын дамыту болып
табылады.
Қысқаша
мазмұны:
мемлекеттік
қаржыны
ұйымдардың шетелдік тәжірибесі
отандық
жағдайда оны қолдану мүмкіндігін зерттеуде
қарастырылады.
Шет
елдік
қаржылық
тұжырымдаманы оқып білу барысында мемлекеттік
қаржыны
ұйымдастырудың
концептуалды
негіздерін меңгеру.
- Құзыреттілігі:
Білу керек: шет елдік қаржылық тұжырымдаманы
оқып білу барысында мемлекеттік қаржыны
ұйымдастырудың
концептуалды негіздерін
меңгеру; нақты тарихи және әлеуметтік эканомикалық жағдайлардағы дамыған елдердің
қаржы жүйесінің құрамы мен құрлымын жанжақты оқып білу;
Дағдылану керек: осы елдердің мемлекеттік
бюджетін ұйымдастыру және бюджет процесін
зерттеу;
осы мемлекеттердің салық жүйесінің
құрамы, құрлымы мен ерекшелігін игеру керек;
Меңгеру керек: нақты тарихи жағдайдағы қаржы
саясатын қалыптастыру ерекшелігі мен оны жүзеге
асыру механизмін оқып біліп меңгеру керек.
Валюталық операциялар
Кредит саны: ECTS-5
Курстың пререквизиті: Қаржы нарығы және

Наиминование
дисциплины:Валютные
операции
Объем в кредитах: ECTS -5

Financial of foreign countries
Volume in credits: ECTS -3.
Prerequisites: Economic Theory, Introduction to
Finance.
Post requisites: Financing and crediting of
investments. The financing of innovation. Currency
operation. The credit business. Financial market and
intermediaries. Financial institutions of the Republic
of Kazakhstan.
The purpose of the study of the discipline: is the
formation of students systematized, in-depth
knowledge of finance, their development in foreign
countries, ways of improvement.
Summary: The most important tasks of the
discipline are the study of taxes as an integrated
system, the individual components of the tax
mechanism. When studying the discipline, lectures
and practical classes will be held.
Competencies:
Knowledge: to know the general principles of
thinking and logic, to use the general culture of
thinking in their professional activities; know the
legal acts related to their professional activities;
Skill: to be able to generalize, analyze, the ability to
perceive professional information, the ability to set
goals when solving problems in the field of their
professional activities and the choice of ways to
achieve it; be able to analyze socially significant
phenomena, processes and their relationships
occurring in the field of their professional activities
and in society, and to predict their possible
development in the future;
Skills: analysis of international experience in the
functioning of the financial and credit system, using
domestic and foreign sources of information

Name of discipline: Currency operations
Volume in credits:ECTS -5
Prerequisites: Financial markets and intermediaries;
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делдалдар; Ақша, несие, банктер
Постреквизиттер:
өндірістік және
диплом
алдындағы тәжірибе
Пән оқыту мақсаты: халықаралық валюталыққаржылық және несиелік қарым-қатынастардың
қазіргі эмпирикалық жағдайын және заманауи
нормалар мен ережелерін, қағидалық негіздерін
оқыту
Қысқаша мазмұны: Валюталық қатынастар және
валюталық реттеу. Халықаралық валюталық жүйе.
Халықаралық есептер. Мемлекеттің төлем балансы.
Валюталық бақылау
Құзыреттілігі:
Білу: туралы көз қарасы болу керек: валютаның
негізгі категориялары мен халықаралық валюталық
қатынастар турал; халықаралық төлемдерді
жүргізудің тәсілдері, формалары және құралдарын;
Меңгеру: тәжірибелік дағдыларға ие болу: ішкі
және
әлемдік
нарықтың
қаржылық
көрсеткіштерінің қарым-қатынасын талдау .
Дағды: валюта бағамына әсер етуші факторларды
анықтай
білу;

Пререквизиты курса: Финансовые рынки и
посредники; Деньги, кредит, банки.
Постреквизиты:
производственная
и
преддипломная практика
Цель
изучения
дисциплины:изучение
теоретических основ, современных норм и правил
деятельности,
настоящего
эмпирического
состояния международных валютно-финансовых и
кредитных отношений
Краткое содержание: Валютные отношения и
валютное регулирование.Международная валютная
система.Международные расчёты. Платёжный
баланс государства. Валютный контроль
Компетенции:
Знать: о основных категориях валют и
международных
валютных
отношениях
знать и понимать: методы, формы и средства
осуществления
международных
расчетов
Уметь: осуществлять пересчет в иностранную и
национальную валюту платежей и поступлений в
ходе осуществления различных видов валютных
операций
Владеть: способностью определять факторы,
воздействующие на динамику валютного курса
Навыки: анализировать взаимосвязь финансовых
показателей внутреннего и мирового рынка

Money, credit, banks
Post-requisites of the course: Monetary regulation,
Finance of foreign countries
The purpose of the discipline: the study of theoretical
foundations, modern norms and rules of activity, the
present empirical state of international monetary,
financial and credit relations
Summary: Foreign exchange relations and currency
regulation.
International
monetary
system.
International settlements. Balance of payments of the
state. Currency control
Competencies:
Knowledge: on the main categories of currencies and
international currency relations
know and understand: methods, forms and means of
making international payments
Skill: to translate into foreign and national currency
payments and receipts in the course of various types
of currency transactions
own: the ability to determine factors affecting the
dynamics of the exchange rate
Skills: analyze the relationship of financial indicators
of the domestic and global market

NI3304/CD
3304/CB33
04

Несие ісі
Кредит көлемі: ECTS -5
Курстың пререквизиттері: Қаржы нарығы
және делдалдар; Ақша, Несие, Банктер:
Постреквизиттер:
өндірістік
және
дипломалды практика
Курстың негізгі мақсаты-қызмет көрсету
саласындағы несие индустриясы туралы
барлық ақпаратты неғұрлым жан-жақты,
құрылымдық түрде беру, бұл несиелердің
жұмыс істеу процесін зерттеуді едәуір
жеңілдетеді.
Қысқаша мазмұны: несиелеу объектілері
және несиелік қатынастар субъектілері. Банк
несиелерінің жіктелуі. Банктік несиелеу
принциптері. Несие төлемін белгілеу кезінде

Кредитное дело
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты курса: Финансовые рынки и
посредники; Деньги, кредит , банки:
Постреквизиты:
производственная
и
преддипломная практика
Основная цель курса - дать всю информацию
о кредитной
индустрии
в
области обслуживания наиболее комплексно, в
структурированном виде, что позволяет в
значительной степени облегчить изучение
процесса функционирования кредитов.
Краткое содержание: Объекты кредитования
и
субъекты
кредитных
отношений.
Классификация
банковских
кредитов.
Принципы
банковского
кредитования.

Credit business
Amount in credits: ECTS -5
Course prerequisites: Financial markets and
intermediaries; Money, credit, banks:
Post-requirements: production and pregraduate practice
The main goal of the course is to provide all the
information about the credit industry in the field
of service in the most comprehensive, structured
way, which makes it much easier to study the
process of functioning of loans.
Summary: credit Facilities and subjects of
credit relations. Classification of Bank loans.
Principles of Bank lending. Factors to be
considered when establishing the fees for the
loan. Bank lending system and its main

ескерілетін факторлар. Банктік несиелеу
жүйесі және оның негізгі элементтері. Қазіргі
несиелеу жүйесінің негізгі және нақты
ережелері. Несиелеу әдістері. Ашық несие
желісі: жаңартылатын және жаңартылмайтын.
Жеке
несиелер.
Несие
шоттарының
нысандары.
Қарапайым
несие
шоты.
Контокоррент.
Коммерциялық
банктің
несиелік
саясаты.
Банктік
несиелердің
қамтамасыз етілуін бақылау. Қарыз алушының
несиелік қабілеттілігі туралы түсінік. Қарыз
алушының кредиттік тарихы. Кредиттік бюро:
әлемдік тәжірибе, Қазақстанның тәжірибесіне
енгізу. 6 SI ережесі. PARSER, CAMPARI
әдістері бойынша несиелік тәуекелді бағалау.
Банктік
несиелерді
қамтамасыз
ету
нысандарының жіктелуі. Банк пайызы және
пайыздық есептеулер. Корпоративтік несиелеу
процесін ұйымдастыру. Бөлшек кредит беру
процесін ұйымдастыру
Банктің несиелік портфелі және проблемалық
несиелерді басқару. Банктердің лизингтік,
сенімгерлік, факторингтік және форфейтингтік
қызметтері.
Студент білуі керек:
- Мемлекеттік ақша-кредит саясатының негізгі
бағыттары;
- банктік несиелеу принциптерін білу; - несиелік
қызметтің негізгі міндеттері мен функциялары,
несиелік қызметті реттейтін актілердің түрлері;
- лизингтік және ипотекалық операциялар жүйесін
білу;
- банктік құқықтық қатынастардың негізгі
элементтері;
- Ұлттық банктің және екінші деңгейдегі
банктердің мәртебесі.
Меңгеру:
- несие шарттарының әртүрлі түрлерін жасау;
- жеке шоттарда несие операцияларын көрсету;
- банктік кредиттеу түрлерін ажырату;
- ұзақ мерзімді кредит алуға құжаттарды ресімдеу;

Факторы, учитываемые при установлении
платы за кредит. Система банковского
кредитования и её основные элементы.
Основные и специфические положения
современной системы кредитования. Методы
кредитования. Открытая кредитная линия:
возобновляемая
и
невозобновляемая.
Персональные кредиты. Формы ссудных
счетов. Простой ссудный счет. Контокоррент.
Кредитная политика коммерческого банка.
Контроль за обеспеченностью банковских
ссуд. Понятие кредитоспособности заемщика.
Кредитная история заемщика. Кредитное бюро:
мировой опыт, внедрение в практику Казахстана.
Правило 6 СИ. Оценка кредитного риска по
методикам PARSER, CAMPARI. Классификация
форм
обеспечения
банковских
кредитов.
Банковский процент и процентные начисления.
Организация
процесса
корпоративного
кредитования. Организация процесса розничного
кредитования
Кредитный портфель банка и управление
проблемными кредитами. Лизинговые, трастовые,
факторинговые и форфейтинговые услуги банков.
Студент должен знать:
- основные направления государственной денежнокредитной политики;
- знать принципы банковского кредитования; основные
задачи
и
функции
кредитной
деятельности,
виды
актов,
регулирующих
кредитную деятельность;
- знать систему лизинговых и ипотечных операций;
- основные элементы банковских правоотношений;
- статус Национального банка и банков второго
уровня.
Уметь:
- составлять различные виды кредитных договоров;
- отражать на лицевых счетах ссудные операции;
- разграничивать виды банковского кредитования;
оформлять
документы
на
получение
долгосрочного кредита;
анализировать
и
давать
оценку
кредитоспособности заемщика;

elements. Basic and specific provisions of the
modern credit system. Methods of lending. Open
credit line: renewable and non-renewable.
Personal loan. Form of loan accounts. A simple
loan account. Current account. Credit policy of a
commercial Bank. Monitoring the security of
Bank loans. The concept of the borrower's
creditworthiness. The borrower's credit history.
Credit
Bureau:
world
experience,
implementation in practice in Kazakhstan. Rule
6 of SI. Credit risk assessment using PARSER
and CAMPARI methods. Classification of forms
of collateral for Bank loans. Bank interest and
interest accruals. Organization of the corporate
lending process. Organization of the retail
lending process
The Bank's loan portfolio and problem loan
management. Leasing, trust, factoring and
forfeiting services of banks.
The student should know:
- main directions of the state monetary policy;
- know the principles of Bank lending; - the
main tasks and functions of credit activity, types
of acts regulating credit activity;
- know the system of leasing and mortgage
operations;
- main elements of banking legal relations;
- status of the National Bank and second-tier
banks.
Be able to:
- draw up various types of credit agreements;
- reflect loan transactions on personal accounts;
- to distinguish between the types of Bank
lending;
- apply for a long-term loan;
- analyze and evaluate the creditworthiness of
the borrower;
- analyze the structure of loans and their quality.
Own:
- skills in calculating simple and complex

- қарыз алушының кредиттік қабілетін талдау және
бағалау;
- кредиттердің құрылымын және олардың сапасын
талдау.
Дағды:
- кредиттер бойынша қарапайым және күрделі
пайыздық мөлшерлемелерді есептеу дағдылары;
- кредит саясатының ағымдағы үрдістері мен
тиімділігіне талдау жүргізу;
- шетелдік оң тәжірибені отандық жағдайларға
бейімдеу және құлату дағдылары.

- анализировать структуру кредитов и их качество.
Владеть:
- навыками расчета простых и сложных
процентных ставок по кредитам;
- осуществлять анализ текущих тенденций и
эффективности кредитной политики;
- навыками обощения и адаптации позитивного
зарубежного опыта к отечественным условиям.

interest rates on loans;
- analyze current trends and effectiveness of
credit policy;
- skills to develop and adapt positive foreign
experience to domestic conditions.

Преддипломный/Предпроектный анализ
Объем в кредитах: в кредитах ECTS -6.
Преддипломный предпроектный анализ комплексное представление о направлениях,
методах проведения научного исследования в
дипломной работе/проекте. Постановка и
осмысление научных проблем позволят
развить активное мышление, способность и
умение решать проблемы, которые ставит
жизнь в условиях рыночной экономики.
Знание методологии научных исследований
даст возможность преодолеть поверхностные,
иногда
ошибочные
представления
о
действительности, использовать полученные
экономические знания в своей будущей
практической
деятельности,
выявить
принципы
и
методы
рационального
хозяйствования.
Управление
финансово-кредитными
учреждениями
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты курса: Финансовые рынки и
посредники; Деньги, кредит, банки:
Постреквизиты:
производственная
и
преддипломная практика
Цель изучения дисциплины:
Ознакомить
студентоы
с
основными
проблемами
управления
деятельностью
финансово-кредитных
учреждений
в
современных
условиях
на
мировом

Preprogramme/Pre-project Analysis
Volume in loans: in ECTS loans -6.
Pre-degree pre-project analysis
- a
comprehensive view of the directions, methods
of scientific research in the diploma / project.
Setting and comprehension of scientific
problems will allow to develop active thinking,
ability and ability to solve the problems which
life puts in the conditions of market economy.
Knowledge of the methodology of scientific
research will make it possible to overcome
superficial, sometimes erroneous ideas about
reality, to use the acquired economic knowledge
in their future practice, to identify principles and
methods of rational management.
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Диплом алдындағы / жоба алдындағы
талдау
Кредит көлемі: ECTS кредитінде -6.
Диплом алдындағы жоба алдындағы талдау
- дипломдық жұмыста/жобада ғылыми зерттеу
жүргізудің бағыттары мен әдістері туралы
кешенді түсінік. Ғылыми проблемаларды қою
және ұғыну нарықтық экономика жағдайында
өмір сүретін проблемаларды шешу қабілеті
мен қабілетін, белсенді ойлауды дамытуға
мүмкіндік береді. Ғылыми зерттеулердің
әдіснамасын білу шындық туралы Үстірт,
кейде қате түсініктерді жеңуге, алған
экономикалық білімдерін өзінің болашақ
практикалық қызметінде пайдалануға, ұтымды
шаруашылық жүргізудің принциптері мен
әдістерін анықтауға мүмкіндік береді.

54

KNMV430
5/UFKY43
05/MFCI43
05

Қаржы-несие мекемелерін басқару
Кредит көлемі: ECTS -5
Курстың пререквизиттері: Қаржы нарығы
және делдалдар; Ақша, Несие, Банктер:
Постреквизиттер:
өндірістік
және
дипломалды практика
Пәнді оқыту мақсаты:
Студенттерді
жалпы
әлемдік
қаржы
нарығындағы
қазіргі
жағдайда
және
қазақстандық
тәжірибеде
қаржы-несие
мекемелерінің қызметін басқарудың негізгі
проблемаларымен таныстыру, сонымен қатар

Management of financial and credit institutions
Amount in credits: ECTS -5
Course prerequisites: Financial markets and
intermediaries; Money, credit, banks:
Post-requirements: production and pregraduate practice
The purpose of studying the discipline:
To acquaint students with the main problems of
managing the activities of financial and credit
institutions in modern conditions on the world
financial market in General and in Kazakhstan's
practice, in particular, as well as to suggest

осы мәселелерді шешудің нақты жолдарын
ұсыну. Қаржы-несие мекемелерінің түрлерін
және
олардың
қызмет
бағыттарын,
мемлекеттік
реттеу
мен
қадағалаудың
жекелеген аспектілерін жан-жақты зерттеу.
Қысқаша мазмұны. Бұл курс болашақ
мамандарды әлемдік қаржы нарықтарының
жұмыс істеу заңдылықтары мен ерекшеліктері,
әр түрлі елдерде қор ісін ұйымдастыру және
осы
елдердің
нарықтарында
әртүрлі
инвестициялық құралдар мен стратегияларды
қолдану тәжірибесі туралы кәсіби біліммен
қамтамасыз ету үшін мақсатты теориялық
және практикалық бағытқа ие.
Студент міндетті:
Білу:
- қазіргі заңнама, компаниялардың қаржылық
қызметін
реттейтін
нормативтік
және
әдістемелік құжаттар;
- нарықтық экономикадағы кәсіпорындардың
қаржылық қызметін басқарудың теориялық
және әдіснамалық негіздері;
мекемелердің
қаржы
ресурстарын
қалыптастыру
көздері
және пайдалану
бағыттары;
- мекемнің инвестициялық саясатын әзірлеу
және іске асыру принциптері;
- кәсіпорындардың негізгі және айналым
капиталын басқарудың әдіснамалық негіздері;
Меңгеру:
- қаржылық және нақты Активтерді бағалауды
жүргізу;
- қаржылық және инвестициялық тәуекелдерді
талдау;
- ықтимал тәуекел дәрежесін бағалау; Қаржышаруашылық қызметіне бағалау жүргізу,
қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелерінің
өзгеруінің негізгі үрдістерін анықтау;
- инвестициялық жобаларды әзірлеуді және
бағалауды жүзеге асыру;

финансовом рынке в целом и в казахстанской
практике, в частности, а также предложить
конкретные пути разрешения этих проблем.
Комплексное изучение видов финансовокредитных учреждений и направления их
деятельности,
отдельные
моменты
государственного регулирования и надзора.
Краткое содержание. Данный курс имеет
целевую теоретическую и практическую
направленность для обеспечения будущих
специалистов профессиональными знаниями о
закономерностях
и
особенностях
функционирования мировых финансовых
рынков, об организации фондового дела в
разных странах и о практике использования на
рынках этих стран различных инвестиционных
инструментов и стратегий.
Студент должен:
знать:
- современное законодательство, нормативные
и методические документы, регулирующие
финансовую деятельность компаний;
- теоретические и методологические основы
управления
финансовой
деятельностью
предприятий в рыночной экономике;
- источники формирования и направления
использования
финансовых
ресурсов
учреждений;
- принципы разработки и реализации
инвестиционной политики предприятия;
- методологические основы управления
основным
и
оборотным
капиталом
предприятий;
уметь:
- производить
оценку
финансовых
и
реальных активов;
- анализировать
финансовые
и
инвестиционные риски;
- оценивать степень возможного риска;
проводить оценку финансово-хозяйственной

specific ways to solve these problems.
Comprehensive study of the types of financial
and credit institutions and their activities,
individual aspects of state regulation and
supervision.
Outline. This course has a targeted theoretical
and practical orientation to provide future
specialists with professional knowledge about
the laws and features of the functioning of
global financial markets, the organization of the
stock business in different countries and the
practice of using various investment tools and
strategies in the markets of these countries.
The student must:
know:
modern
legislation,
regulatory
and
methodological documents regulating the
financial activities of companies;
- theoretical and methodological foundations of
financial management of enterprises in the
market economy;
- sources of formation and directions of use of
financial resources of institutions;
- principles of development and implementation
of the company's investment policy;
- methodological bases of management of fixed
and working capital of enterprises;
be able to:
- evaluate financial and real assets;
- analyze financial and investment risks;
- assess the degree of possible risk; evaluate
financial and economic activities, identify the
main trends in changes in the results of financial
activities;
- develop and evaluate investment projects;
- use PC and corresponding software to solve
typical tasks of financial management;
own:
- methods of analysis and diagnostics of
financial and economic activity; methods of

- қаржылық менеджменттің типтік міндеттерін
шешу үшін ПЭВМ және тиісті бағдарламалық
қамтамасыз етуді пайдалану;
Дағды:
- қаржы-шаруашылық қызметті талдау және
диагностикалау әдістерімен; қаржы-несие
мекемелерінің
капиталын
қалыптастыру,
дивидендтік саясатты таңдау және жүзеге
асыру әдістерімен;
- активтерді басқару бөлігінде шешімдер
қабылдау әдістерімен;
- инвестициялық жобаларды жоспарлау,
тиімділігін талдау және іске асыру әдістерімен.
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Компанияның қаржылық мониторингі
Кредит көлемі: ECTS -5
Курстың пререквизиттері: Қаржы нарығы
және делдалдар; Ақша, Несие, Банктер:
Постреквизиттер:
өндірістік
және
дипломалды практика
Курстың мақсаты: қаржы компаниясының
қаржылық мониторингі туралы, қаржы
мониторингі субъектісінің ішкі бақылау
жүйелерінің тиімділігін жетілдіру және қолдау
туралы заңнаманы, оларды жүзеге асыру
бағдарламаларын және осы мақсатта кірістерді
жылыстату Тәуекелдерін басқару үшін
жеткілікті деңгейде қабылданған өзге де ішкі
құжаттарды сақтау үшін қажетті білім алу.
Қысқаша мазмұны: Қаржылық мониторинг
құрылымы, мәні мен міндеттері. Ішкі
бақылауды ұйымдастыру тәртібі. Қаржылық
бақылаудың түрлері мен әдістері. Қаржылық
бақылау құралдары және олардың ұйымдағы
түрлері.
Қаржылық
мониторинг

деятельности, выявлять основные тенденции в
изменении
результатов
финансовохозяйственной деятельности;
- осуществлять
разработку
и
оценку
инвестиционных проектов;
- использовать ПЭВМ и соответствующее
программное обеспечение для решения
типовых задач финансового менеджмента;
владеть:
- методами анализа и диагностики финансовохозяйственной
деятельности;
методами
формирования капитала финасово-кредитных
учреждений,
выбора
и
осуществления
дивидендной политики;
- методами принятия решений в части
управления активами;
методами
планирования,
анализа
эффективности и реализации инвестиционных
проектов.
Финансовый мониторинг компании
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты курса: Финансовые рынки и
посредники; Деньги, кредит, банки:
Постреквизиты:
производственная
и
преддипломная практика
Цель курса: получение знаний, необходимых
для
соблюдения
законодательства
о
финансовом
мониторинге
финансовых
компании,
о
совершенствовании
и
поддержании
эффективности
систем
внутреннего контроля субъекта финансового
мониторинга, программ их осуществления и
иных внутренних документов, принятых в
этих целях на уровне, достаточном для
управления рисками отмывания доходов.
Краткое содержание: Структура финансового
мониторинга, сущность и задачи. Порядок
организации внутреннего контроля. Виды и
методы финансового контроля. Инструменты
финансового контроля и их виды в

capital formation of financial and credit
institutions, selection and implementation of
dividend policy;
- methods of decision-making in asset
management;
- methods of planning, analyzing the
effectiveness and implementation of investment
projects.

Financial monitoring of the company
Amount in credits: ECTS -5
Course prerequisites: Financial markets and
intermediaries; Money, credit, banks:
Post-requirements: production and pregraduate practice
The purpose of the course: to obtain the
knowledge necessary to comply with the
legislation on financial monitoring of financial
companies, to improve and maintain the
effectiveness of the internal control systems of
the subject of financial monitoring, their
implementation programs and other internal
documents adopted for this purpose at a level
sufficient to manage the risks of money
laundering.
Synopsis: the structure of the financial
monitoring, the nature and objectives. The
procedure for organizing internal control. Types
and methods of financial control. Financial
control tools and their types in the organization.

инфрақұрылымы.
Көлеңкелі
кірістермен
заңдастыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі
халықаралық ұйым.
Студенттен талап етіледі:
Білу:
теориялық
білім
мен
практикалық
дағдыларды ұштастыру;
- қаржы және әкімшілік басқару аппараты
функцияларының
аражігін
ажырату
дағдылары;
-теориялық
білім
мен
практикалық
дағдыларды шебер ұштастыру негізінде
қаржы-экономикалық
жүйені
дамыту
перспективаларын пайымдау.
Меңгеру:
- басқару шешімдерін экономикалық негіздеу;
-бизнес-жоспарларды, Экономикалық даму
болжамдарын сауатты құру;
әлемде
болып
жатқан
әлеуметтікэкономикалық процестерді бағалау және
талдау және Қазақстанның экономикалық
тәжірибесіне индустриалды дамыған елдердің
озық тәжірибесін енгізу;
- дамыған елдердің озық әлеуметтік,
экономикалық және оң тәжірибелерін ұтқыр
пайдалану.
Дағды:
- компьютерлік техникамен, бағдарламалық
өнімдермен, технологиялармен, коммуникация
құралдарымен;
- белгісіздік және тәуекел жағдайында
экономикалық
және ұйымдастырушылық
сипаттағы шешімдер қабылдау дағдылары;
- ауысу, бір уақытта бірнеше нәрсені ойлау
қабілеті, ойлауды өзгерту және жаңа жағдайда
көзқарастарды қайта қарау мүмкіндігі;
- экономикалық білім негіздері, менеджмент,
маркетинг, қаржылық процестер және т. б.

организации. Инфраструктура финансового
мониторинга. Международная организация по
противодействию легализации с теневыми
доходами.
Знать:
- сочетание теоретических знаний и
практических навыков;
навыки
в
разграничении
функций
финансового
и
административно
управленческого аппарата;
- видение перспектив развития финансовоэкономической системы на основе умелого
сочетания
теоретических
знаний
и
практических навыков.
Уметь:
- экономически обосновать управленческие
решения;
- грамотное составление бизнес-планов,
прогнозов экономического развития;
- оценивать и анализировать происходящие в
мире социальноэкономические процессы и
внедрение
в
экономическую
практику
Казахстана передового опыта индустриально
развитых стран;
- мобильно использовать прогрессивные
социальные,
экономические
и
модели
положительный опыт развитых стран.
Владеть:
компьютерной
техникой,
программными продуктами, технологиями,
средствами коммуникации;
навыками
принятия
решений
экономического и организационного характера
в условиях неопределенности и риска;
способностью
переключаться,
обдумывать несколько вещей одновременно,
умение менять мышление и пересматривать
установки в условиях новой ситуации;

Financial monitoring infrastructure. The
international organization on counteraction of
legalization of the shadow income.
Know:
- combination of theoretical knowledge and
practical skills;
- skills in distinguishing the functions of the
financial and administrative management
apparatus;
- vision of the prospects for the development of
the financial and economic system based on a
skilful combination of theoretical knowledge
and practical skills.
Be able to:
- to justify management decisions economically;
- competent preparation of business plans and
forecasts of economic development;
- evaluate and analyze the socio-economic
processes taking place in the world and the
introduction of the best practices of industrially
developed countries into the economic practice
of Kazakhstan;
- mobile use of progressive social, economic and
other positive experience of developed
countries.
Own:
- computer equipment, software products,
technologies, means of communication;
- economic and organizational decision-making
skills in conditions of uncertainty and risk;
- the ability to switch, think about several things
at the same time, the ability to change thinking
and revise attitudes in a new situation;
- basic economic knowledge, understanding and
application of the principles of management,
marketing, financial processes, etc.

принциптерін түсіну және қолдану.

основами
экономических
знаний,
понимание
и
применение
принципов
менеджмента,
маркетинга,
финансовых
процессов и т.п.;

