
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Образовательная программа 6В04146– Финансы 

Направление подготовки: 6В041-Бизнес и управление 

Академическая степень: бакалавр бизнеса и управления                                             

(на прием 2021-2022 учебного года) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2021 г 
 

 

ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

 

ҚАЗАҚ ҚАТЫНАС 

ЖОЛДАРЫ  

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

 

КАЗАХСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  

 

 

 

           Переутвержден 

           Решением Ученого Совета 

   Протокол № 3  от  28.10.2021 г 

 
 

 

 

 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Образовательная программа 6В04146– Финансы 

Академическая степень: бакалавр бизнеса и управления                                             

(на прием 2021-2022 учебного года) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание каталога элективных дисциплин 

 

1 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр бизнеса и управления по образовательной 

программе  6В04146– Финансы 

1 ООД PОAK 1111 Право и основы антикорупционной 

культуры       
        5         1 

2 ООД ENPLVI 1111 Экономика, навыки предпринимательства, 

лидерства и воспримчивости инноваций       

3 ООД EBZh 1111 Экология и безопасность жизнедеятельности    

 

 

            Право и основы антикорупционной культуры   – 5 кредитов 

           Пререквизиты: История Казахстана, Основы права (школьный курс). 

           Постреквизиты: Философия. 

          Целью преподавания дисциплины является достижение глубокого понимания 

теоретических знаний о государстве и праве, их взаимодействии и роли в жизни человека, 

формированию основ правового, антикоррупционногго мировозрения обучающегося 

способствовать выработке востребованного практикой прикладного знания о системе 

права Казахстана, его отраслях, основных нормах и наиболее важных правовых 

институтах развитие умения ориентироваться в системе действующего законодательства и 

умел пользоваться и выполнять юридические обязанности сформировать навыки работы с 

учебной и научной юридической литературой и нормативными правовыми актами; 

заинтересовать студента в постоянном развитии своего првосознания антикоррупционной 

культуры. 

          Краткое описание дисциплины: Целью освоения данной дисциплины является 

ознакомление обучающихся с экономическими навыками предпринимательства и 

восприимчивости инноваций, освоение понятийного аппарата и основных форм ведения 

бизнеса. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: основы права, основные положения Конституции Республики Казахстан; основные 

положения действующего законодательства Казахстана; сущность коррупции и причины 

ее происхождения; меру морально-нравственной и правовой ответственности за 

коррупционные правонарушения; действующее законодательство, в том числе в области 

противодействия коррупции;  

Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области правового 

регулирования и уметь обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться 

в действующем законодательстве; используя закон, защищать свои права и интересы; 

работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры; задействовать 

духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции. 

Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым вопросам, по вопросам применения 

норм в современный период; правового анализа различных документов; умение 

анализировать ситуации конфликта интересов и морального выбора; совершенствования 

антикоррупционной культуры; действия в ситуации конфликта интересов. 

Быть компетентным: в ведении дискуссии по правовым вопросам и применения 

правовых норм на практике; в вопросах причин  возникновения  и происхождения 

коррупции; в вопросах сущности и факторах коррупции, и ее различных проявлениях. 

 

 

 



Экономика, навыки предпринимательства, лидерства и восприимчивости 

инноваций   – 5 кредитов 

           Пререквизиты: История Казахстана, География, биология  (школьный курс). 

           Постреквизиты: Экономика предприятия. 

            Цель: Целью освоения данной дисциплины является ознакомление обучающихся с 

экономическими навыками предпринимательства и восприимчивости инноваций, 

освоение понятийного аппарата и основных форм ведения бизнеса.  

Краткое описание дисциплины:  

Изучение дисциплин дает деловые и предпринимательские навыки и опыт, 

который свойственен склонности обучающихся частных предпринимателей с 

вероятностью их успеха. Рассматривающиеся проблемы окружающих и 

предпринимательских навыков и компетенций связаны с более широкими 

возможностями, квалифицированной рабочей силой, распространением и отношением к 

предпринимательству. Дисциплина помогает предпринимательскому мышлению, и 

обучение студентов предпринимательским навыкам и критическому мышлению 

способствует принятию к принятию решения. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: закономерности развития экономических процессов; основные концепции, 

созданные в течение длительной эволюции экономической мысли; принципы 

функционирования рыночного механизма, саморегулирования и государственного 

воздействия на экономику; методы генерации предпринимательских идей; правовые 

аспекты предпринимательской деятельности. 

Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления экономических 

явлений и процессов; применять на практике методы научного познания экономических 

явлений.  

Иметь навыки: анализа и оценки состояния и тенденций социально-экономического 

развития национальной и мировой экономики; междисциплинарного подхода при 

решении экономических проблем; для овладения знаниями для повышения квалификации 

в течение всей жизни. 

Быть компетентным: уметь работать самостоятельно; быть способным генерировать 

новые идеи; владеть междисциплинарным подходом при решении экономических 

проблем. 

 

 

 

             Экология и безопасность жизнедеятельности– 5 кредитов 

  Пререквизиты: Биология, самопознания (школьный курс). 

  Постреквизиты: Охрана труда, написание дипломной работы. 

  Цель: сформировать целостное представление об основных закономерностях 

устойчивого развития природы и общества.  

            Краткое описание дисциплины: Формирование экозащитного мышления и 

исключений из среды, природной среды, экосистемы и техносферы. 

           Ожидаемые результаты:  

Знать: основные закономерности взаимодействия природы и общества; основные 

способы и методы защиты компонентов окружающей среды; основы законодательства в 

области  охраны окружающей среды; концепцию, стратегии, проблемы устойчивого 

развития и практические подходы к их решению на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; основы законодательства по охране окружающей среды; принципы 

организации безопасных производственных процессов. 

Уметь: оценивать экологическое состояние природной среды; проводить оценку 

техногенного воздействия производства на окружающую среду. 

Иметь навыки: изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; определения 

оптимальных условий устойчивого развития эколого-экономических систем; 



природоохранных задач; владения стандартными методиками мониторинга окружающей 

среды; оценивать состояние окружающей природной среды и степень техногенного 

воздействия производства на ее компоненты и составляющие. 

Быть компетентным: в вопросах экологии и устойчивого развития и защиты 

окружающей среды; владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять их 

для решения теоретических и практических задач. 

 

 

2 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень:  бакалавр экономики и управления по образовательной 

программе  6В04146– Финансы 

1 

 

БД VF 2214 - Введение в финансы      4 

 

3 

TF 2214 – Теория финансов 

2 

 

БД Ma 2215 – Маркетинг       5 4 

MI 2215 – Маркетинговые исследования    

3 

 

БД NE 2216 - Национальная экономика 5 4 

RE 2216 -  Региональная экономика   

 

 

Введение в финансы - 4 кредита 

          Пререквизиты: Математика в экономике. 

          Постреквизиты: Бухгалтерский учет. 

 Цель: изучения данной дисциплины является формирование у будущих 

специалистов таких теоретических знаний в сфере финансов, которые не предполагали бы 

переучивание выпускника, когда он станет финансистом-практиком. 

          Краткое описание дисциплины:  Студенты изучают финансовые расчеты, расчеты, 

инструменты и методы финансирования, такие как временная стоимость денег, риск и 

доход, анализ финансовых доходов, оценка ценных бумаг и планирование капитальных 

вложений. Идея состоит в том, чтобы обеспечить широкое понимание области финансов и 

их роли в максимизации корпоративной стоимости. Курс рассмотрения потенциальных 

методов, оценки личных и общих инвестиционных и финансовых решений. Этот курс 

поможет принять финансовые решения. 

Ожидаемые результаты: 

Знать: основы организации и управления государственных финансов, финансов 

хозяйствующих субъектов и финансовых институтов, терминологию и понятия 

деятельности субъектов финансовых отношений. 

Уметь: анализировать денежные потоки государства, хозяйствующих субъектов и 

финансовых институтов. 

Иметь навыки: навыками управления финансами для принятия решений по 

формированию и использованию финансовых ресурсов на разных уровнях общественного 

устройства. 

Быть компетентным: в современных трендах развития финансового рынка и 

деятельности финансовых посредников, и  страховых организаций. 

 

 

 

 

 

 



Теория финансов - 4 кредита 

             Пререквизиты: Математика в экономике. 

             Постреквизиты: Корпоративные финансы. 

   Цель: формирование у студентов фундаментальных знаний в области теории 

финансов. В числе изучаемых проблем присутствуют различные методы и формы 

финансовых отношений, традиционные и современные методы финансирования, 

применяемые в бизнес-практике, имеющие важное значение в анализе складывающейся 

финансовой ситуации.  

          Краткое описание дисциплины: Дисциплина «Теория финансов» знакомит с 

основами современной финансовой экономики и финансового менеджмента с упором на 

резкое падение капиталовложений. Этот курс помогает понять важную роль и 

финансовую систему в мировой экономике. Вместо финансового мира от восстановления 

экономики финансовое равновесие оценивается как продолжение экономического 

отделения баланса. Курс также дает представление о том, как думают и анализируют. 

          Ожидаемые результаты: 

Знать экономическую сущность финансов, их функции, отличительные особенности, 

источники формирования; особенности формирования финансовой системы и ее 

структурных элементов; сущность и роль бюджета в системе государственных финансов;  

Уметь:  использовать теоретические знания дисциплины для анализа бюджетной и 

финансовой систем государства; определять направления совершенствования бюджетной 

системы и бюджетного планирования; анализировать методы мобилизации финансовых 

ресурсов и государственных доходов, источники финансирования государственных 

расходов, бюджетного дефицита и государственного долга; 

Иметь навыки: использовать действующие нормативные документы в процессе анализа 

финансовой и бюджетной систем государства. 

Быть компетентным: способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

 

 

Маркетинг – 5 кредитов 

 Пререквизиты: Теория вероятности и математическая статистика. 

 Постреквизиты: Банковское дело. 

 Цель: изучение теоретических основ и понятийного аппарата маркетинга услуг, а 

также овладение практическими навыками по применению элементов и принципов 

маркетинга услуг в деятельности фирм и компании. 

         Краткое описание курса: Данная дисциплина посвящена бизнес-функции 

маркетинга. Студенты узнают, как маркетологи нацелены на конкретные услуги и 

желаний клиентов, определяют, какие целевые рынки могут лучше всего обслуживать 

организации, и выбирают продукты, соответствующие времени, и программы для 

обслуживания этих рынков. Темы включают в себя разработку продуктов, стратегии 

ценообразования, маркетинговые исследования, продвижение, управление цепочкой 

предложений и маркетинговые услуги. Маркетинговые показатели охватывают всю 

территорию охвата промышленных предприятий. 

        Ожидаемые результаты: студент должен: 

Знать: основы экономической теории, микро- и макроэкономики;  политической 

экономии; социологии, основ развития социальных процессов в обществе. 

Уметь: анализировать финансово-экономическое состояние на уровне микро- и 

макроэкономики; проводить оценку состояния социальных процессов в обществе; 

пользоваться методами работы с документами; пользоваться статистическими методами. 



Иметь навыки: по методам исследования товарного рынка;  каналах товародвижения; 

выборе средств рекламы и способов ее распространения. 

Быть компетентным: в аспектах экономической деятельности с маркетинговой 

деятельности для достижения наилучших результатов. 

 

 

Маркетинговые  исследования – 5 кредитов 

  Пререквизиты: Теория вероятности и математическая статистика.  

  Постреквизиты: Управление банковскими рисками. 

  Цель изучения курса: дисциплина «Маркетинговая исследования» читается для 

студентов 2-го курса бакалавриата. Имеет соей основной целью формирование у 

студентов системного представления об информационным обеспечении процесса 

принятие управленческих решений, в частности разработка оптимального для текущего 

момента комплекса маркетинга компании.  

           Краткое содержание: Общая цель дисциплины состоит в том, чтобы использовать 

фундаментальное понимание научных исследований, тщательно управлять компаниями. В 

ходе дисциплин мы изучаем исследования, методы сбора и анализа данных. Акцент будет 

сделан на основе набора и результатов, а не на математических выводах. Предмет 

направлен на то, чтобы помочь менеджерам осознать роль системы сбора и анализа 

информации в поиске решений для анализа, а также на выявление риска обнаружения 

вклада и ограничений данных исследований. 

          Ожидаемые результаты:  

Знать: основные источники получения первичной и вторичной информации;  методы 

получения первичной информации, этапы маркетинговых исследований; виды и методы 

сбора маркетинговой информации,  разработку плана исследования;  методы анализа; 

порядок составления, требования к содержанию отчета о проведенных маркетинговых 

исследованиях. 

Уметь: выявлять проблемы, формировать цели, задачи и направления маркетинговых 

исследований;  планировать процесс маркетинговых исследований, его основные этапы и 

процедуры;  выполнять типовой проект маркетинговых исследований. 

Иметь навыки: способностью находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

Быть компетентным: в планированиях процесса маркетингового исследования как 

последовательности действий сбора, анализа и интерпретации полученных результатов в 

терминах принятия маркетинговых решений.  

 

 

Национальная  экономика-5 кредитов 

Пререквизиты: Макроэкономика.  

Постреквизиты: Государственное регулирование экономики. 

Цель: Формирование знаний о макроэкономических законах, процессах и явлениях, 

а также умение ориентироваться в макроэкономических моделях и прогнозах. 

         Краткое описание курса: Дисциплина представляет собой введение в общие 

наблюдения и инструменты микро и экономического анализа в глобальном масштабе. В 

предмете темы: производители, рыночные структуры, социальный доход, безработица и 

инфляция. Национальная экономика расширяется с мировой экономикой. 

Ожидаемые результаты:  Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные этапы и закономерности формирования политических, социальных, 

экономических процессов;  закономерности функционирования современной экономики 

на макро, микроуровне. 



Уметь: понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию,  анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы на макро, микроуровне. 

Иметь навыки: конкретной методологией и базовыми методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого класса задач научно-исследовательского и прикладного 

характера; навыками применения методов в зависимости от цели исследования. 

Быть компетентным: современными методиками расчета и анализа социально - 

экономических показателей, отражающих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 

Региональная экономика -5 кредитов 

   Пререквизиты: Эконометрика. 

   Постреквизиты: Мировая экономика.  

   Цель: Изучить теоретические и методологические основы региональной 

экономики, концепция и принципы формирования региональной экономической 

политики. 

           Краткое описание курса: Региональная экономика - это прикладная область, 

объединяющая идеи как микро, так и макроэкономики. Особое внимание в этом изучении 

уделяется тому, как географическое пространство может влиять на экономическую 

деятельность - по сути, введение пространства и определение местоположения в ранее 

изученные базовые модели. В течение последних недель курса мы будем использовать 

упрощённую версию модели затрат-выпуска, чтобы оценить, как должна проявляться 

политика преследования в отношении региональной инфекции. 

  Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные понятия и терминологический аппарат курса «Региональная экономика», 

теоретические и практические основы анализа основных макроэкономических и 

микроэкономических показателей региональных систем, иметь представление о 

принципах региональной экономической политики и механизмах ее реализации. 

Уметь: оценивать эффективность политики социально-экономического развития региона, 

измерить количественные и выявить качественные характеристики эффективности 

отдельных аспектов развития региона, выявлять факторы, влияющие на эффективность 

регионального развития. 

Иметь навыки: современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на мезо- и 

макроуровнях. 

Быть компетентным: способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 курс 

№ Цикл Наименование Кредиты Семестр  

Академическая степень: бакалавр бизнеса и управления по образовательной 

программе 6В04146– Финансы 

1 БД GRE 3217 Государственное регулирование экономики 5 5 

MEO Международное экономическое отношение     

2 БД EA 3218 Экономический анализ   5 5 

 FA 3218 Финансовый анализ         

3 БД FSZS 3221 Финансовая система зарубежных стран    5 5 

ME 3221 Мировая экономика          

4 БД UAFO 3219 Учет и аудит в финансовых органах     5 5 

PBU 3219 Принципы бухгалтерского учета 

5 БД NiN 3222 Налоги и налогообложение    4 5 

NK 3222 Налоговый контроль 

6 БД FRP 3223 Финансовые рынки и посредники 5 6 

NHSN 3223 Налогообложение хозяйствующих 

субъектов населения 

7 БД FOE 3220 Финансовые отрасли в экономике 5 6 

FUSMSFO 

3220 

Финансовый учет в соответствии с 

международными стандартами финансовой 

отчетности    

8 БД GF 3224 Государственные финансы 4 6 

BD 3224 Банковское дело 

 

 

Государственное регулирование экономики -5 кредитов 

  Пререквизиты: Национальная экономика. 

  Постреквизиты: Государственный бюджет.  

  Цель: Формирование знаний о методах государственного регулирования 

экономики и их применение. 

          Краткое описание курса: Дисциплина «Государственное регулирование 

экономики» обучает студентов с уставными полномочиями и решениями агентств, а также 

с основной ролью, которую они играют в правительстве. Курс сумм на статуты и 

нормативных актов, которые выполняются, как они интерпретируются. Изучает контроль 

над ценами, автотранспортными предприятиями и железными дорогами. 

 Ожидаемые результаты:  Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: теоретико-методологические основы, сущность и содержание государственного 

регулирования экономики; основные тенденции и закономерности в развитии социально-

экономических процессов; инструменты государственного регулирования экономики; 

основы макро- , мезо- и микро- экономики; институциональные основы государственного 

регулирования экономики; 

Уметь: осуществлять научный анализ социально-экономических явлений и процессов; 

выделять экзо- и эндогенные факторы влияющие на экономический рост. 

Иметь навыки: оценки макроэкономических показателей 

Быть компетентным: в государственной и  экономической жизни страны с помощью 

различных рычагов воздействия на социально-экономические процессы, обеспечивающих 

эффективное формирование рыночных отношений. 

 

 

 



Международное экономическое отношение  - 5 кредитов 

 Пререквизиты: Национальная экономика.  

 Постреквизиты: Финансовый учет в соответсвий с международными стандартами 

финансовой отчетности.  

 Целью дисциплины является понимание студентами сущности и основных форм 

международных экономических отношений. 

         Краткое описание курса: Дисциплина «Международное экономическое 

отношение» обучают торговлю товарами, услугами, активами, идеями и назначением 

экономических эффектов, а макроэкономические последствия также влияют на правила, 

представляют и политики, такие как тарифы, торговые квоты, РСМД над потоком 

капитала и режимом обменного курса. Эти взаимодействия имеют важные последствия, 

включая безработицу и инфицирование, рост или попадание отдельных секторов, а также 

последствия для различных групп населения. Они присущи национальному 

благосостоянию, экономической стабильности. 

Ожидаемые результаты:  Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: особенности, закономерности и проблемы развития современной международной 

экономики. 

Уметь: работать с законами, применять на практике принципы микро и макроанализа во 

взаимоотношениях между государствами в целях получения ими взаимной выгоды. 

Владеть:  работать с законами, применять на практике принципы микро и макроанализа 

во взаимоотношениях между государствами в целях получения ими взаимной выгоды. 

Быть компетентным: знать особенности, закономерности и проблемы развития 

современной международной экономики, работать с законами, применять на практике 

принципы микро и макроанализа во взаимоотношениях между государствами в целях 

получения ими взаимной выгоды. 

 

 

Экономический анализ -5 кредитов 

 Пререквизиты: Региональная экономика.  

 Постреквизиты: Экономика предприятия.  

 Цель изучения курса: получение студентами знаний, позволяющих овладеть 

новыми формами и методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, организации. 

          Краткое содержание: Дисциплина обучает студентов использовать анализ 

микроэкономической теории для анализа вопросов государственной политики и знакомит 

с законами концепции макроэкономики. В качестве вводного курса он дает возможность 

использовать экономическое обоснование для критического обдумывания процесса 

выработки политики, кроме повседневных решений. Мы рассмотрим модели по теории 

потребителей и теории игр, чтобы понять поведение, рыночное равновесие и динамику, 

включая в рыночные сбои, внешние эффекты и общественные блага. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные направления экономического анализа;  методы экономического анализа, 

которые применяются на разных этапах и направлениях комплексного анализа;  приемы 

выявления и оценки резервов производства; направления использования результатов 

комплексного экономического анализа; 

Уметь: провести экономический анализ в организации и основных ее структурных 

подразделениях; оценить производственный потенциал организации и его использование; 

выявить и обосновать условия и факторы мобилизации производственных резервов;  

определить финансовое состояние организации и тенденции его развития. 

Иметь навыки: навыками проведения экономического анализа;  методами и приемами 

финансового анализа;  методикой анализа финансового состояния предприятия по 

материалам бухгалтерской отчетности. 



Быть компетентным: осуществлять аналитическую работу при оценке финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и формулировать на этой основе заключения;  

проводить оценку финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, 

затратоемкости, доходности предприятий на основе данных финансовой отчетности. 

 

 

Финансовый анализ -5 кредитов 

Пререквизиты: Финансы. 

Постреквизиты: Финансовые рынки и посредники.      

Цель изучения курса: обеспечение теоретических и практических основ 

организации корпораций и их эффективного управления с целью достижения нормальной 

финансовой устойчивости и оптимизации получаемой прибыли. 

          Краткое содержание: Целью данной дисциплины является выбор 

предпочтительной информации о финансовом анализе в планировании и контроле, 

подходящей для всех на любом уровне, желающем получить эту информацию для 

профессионального или личного использования. 

         Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: какова структура годовой финансовой отчетности; какова аналитическая ценность 

каждого из финансовых отчетов,  какова специфика и область применения отдельных 

методов ведения анализа финансовой отчетности;  каково содержание аналитического 

отчета, составляемого по итогам проведенного анализа. 

Уметь: сопоставить содержание и структуру отчетов, подготовленных по Казахстанским 

и международным стандарта - определить цель и основные задачи анализа;  выявить по 

результатам проведенного анализа "узкие места" в финансово хозяйственной 

деятельности фирмы и сформулировать предложения по улучшению ее финансового 

состояния. 

Иметь навыки: методике проведения анализа финансовой отчетности;  взаимосвязи 

показателей, характеризующих финансовую деятельность предприятия. 

Быть компетентным: экономического чтения отчетных финансовых форм;  

использования всей совокупности инструментов и приемов ведения анализа финансовой 

отчетности. 

 

 

Финансовая система зарубежных стран -5 кредитов 

   Пререквизиты: Финансы.  

            Постреквизиты: Финансовый менеджмент. 

   Цель изучения курса: изучение механизма финансового регулирования 

современной экономики в разных странах, осуществления  в них финансового контроля за 

деятельностью хозяйствующих субъектов. 

          Краткое содержание: Основные цельные дисциплины «Финансовая система 

зарубежных стран» - всестороннее понимание системы регулирования и зарубежных 

финансовых отношений. Дисциплина оценивает различные подходы к анализу 

наблюдаемых финансовых рынков, реальной экономики и зарубежных финансовых 

институтов. Предмет актуальной темы зарубежного регулирования финансовых 

рынков. Дисциплина закономерностей теории финансовых рынков, а также современных 

тенденций мировой финансовой системы. 

         Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основы организации финансовых систем развитых стран, общие и отличительные 

характеристики звеньев финансовых систем этих стран, взаимосвязи между финансовыми 

системами развитых стран. 

Уметь: охарактеризовать звенья финансовых систем развитых стран (в частности, 

государственные и муниципальные финансы), использовать знания о финансовых 

системах развитых стран в своей практической деятельности; решать нестандартные 



задачи и прогнозировать экономические процессы в сфере финансовых отношений в 

условиях современных тенденций развития экономики. 

Иметь навыки: о тенденциях развития и противоречиях финансовых систем развитых 

стран; о многообразии экономических процессов, происходящих в развитых странах, их 

связи с другими процессами, происходящими в обществе. 

Быть компетентным: в основных направлениях развития финансовой системы 

зарубежных  стран. 

 

 

Мировая экономика -5 кредитов 

 Пререквизиты: Региональная экономика. 

 Постреквизиты: Налоги зарубежных государств. 

 Цель изучения курса: 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. 

           Краткое содержание: Дисциплина предлагает обзор различных аспектов 

глобальной экономики в области экономической географии и ее связей со смежными 

вопросами ресурсов, развития, международного бизнеса и торговли. Она подводит итоги 

феномена глобализации и включает в себя представление об отдельных всех более 

взаимозависимых мирах. Географы заинтересованы в изучении того, насколько высока 

роль организации экономической деятельности, так как охват имеет незначительные 

различия между местами, более важными. 

          Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: процесс возникновения и развития мирового хозяйства;  структуру мировой 

экономики и ее основных субъектов, механизм функционирования мировой экономики, 

формы международного экономического сотрудничества, процессы 

интернационализации, транс национализации и глобализации в мировой экономике,  

интеграционные процессы в мире,  причины и проявления глобальных кризисов,  

основные тенденции развития мировой экономики в современных условиях. 

Уметь: в соответствии с компетентностным подходом к современной модели специалиста 

самостоятельно, критически анализировать экономические процессы, конкретные 

экономические ситуации в мировой экономике,  осуществлять сопоставление 

микроэкономических показателей разных стран,  работать с зарубежными партнерами на 

рынке и в ближнем зарубежье. 

Иметь навыки: понятийным аппаратом дисциплины «Мировая экономика»,  методами 

исследования мирохозяйственных процессов,  подходами к анализу основных 

современных моделей социально - экономического развития разных стран мира, 

современными методами ведения деловых операций и менеджмента в деловой сфере. 

Быть компетентным: экономической системе образованная взаимодействием 

национальных экономик, участвующих в международном разделении труда, и других 

факторов производства, связанных с международными формами производства. 

 

 

 

 

 

 



Учет и аудит в финансовых органах - 5 кредитов 

Пререквизиты:  Бухгалтерский учет. 

Постреквизиты: Финансовый контроль и аудит. 

Цель: обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов по учету в 

финансовых органах. 

         Краткое описание курса: Предполагает, что роль бухгалтерского учета заключается 

в увеличении финансовой доступности территории, принимающей решения. Особое 

внимание уделяется пониманию финансового учета с точки зрения пользователя. Курс 

раскрытия отчетности о финансовом положении, включая покрытие активов, 

обязательств, счетов собственного капитала, результатов операций и денежных потоков. 

Ожидаемые результаты: 

Знать: положения нормативных актов, регулирующих организацию и ведение 

бухгалтерского учета в торговле;  систему документального оформления хозяйственных 

операций в торговле;  методику организации и ведения бухгалтерского учета в торговле;  

цели и задачи учета и аудита в организациях торговли; 

Уметь:  использовать систему знаний об организации и ведении учета в торговле для 

формирования бухгалтерских записей, отражения хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности;  исследовать 

деятельность организаций торговли, систему внутреннего контроля в организациях 

торговли; 

Иметь навыки: отражения товарных операций на счетах, в регистрах бухгалтерского 

учета и в финансовой (бухгалтерской) отчетности;  

Быть компетентным: в разработке информационно-методического обеспечения аудита 

организаций торговли. 

 

 

Принципы бухгалтерского учета - 5 кредитов 

 Пререквизиты: Бухгалтерский учет. 

 Постреквизиты: Финансовый учет и отчетность на транспорте. 

 Цель изучения курса: состоит в приобретении основ бухгалтерского учета, 

получении навыков и техники его ведения и организациях в соответствии с 

действующими национальными и международными стандартами, принципами 

бухгалтерского учета, нормативно-правовыми актами. 

         Краткое содержание: Дисциплина связана с ознакомлением с фундаментальными 

принципами бухгалтерского учета, лежащими в основе набора бухгалтерского учета, и 

более глубокого изучения некоторых особенностей оформления бухгалтерского учета, с 

применением обычно финансовой аналитики. Для прочтения необходимо хорошее 

понимание финансового учета и расчет финансовой отчетности для создания надежных 

финансовых моделей. 

 Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные концепции и принципы учета, объекты и методы бухгалтерского учета, 

элементы финансовой отчетности. Знание теоретических и методологических основ 

бухгалтерского учета, формирования аудиторского мнения для каждого экономиста 

становится необходимой частью в его дальнейшей деятельности. 

уметь: правильно применять полученные знания при составлении бухгалтерского 

баланса, системы счетов и двойной записи, оценки и калькуляции, документации и 

инвентаризации, составления и представления форм финансовой отчетности. 

Иметь навыки: при решении сложных бухгалтерских ситуаций. 

Быть компетентным: концепции и принципы организации бухгалтерского учета в 

соответствии с действующим законодательством РК, основы проведения 

последовательность проведения аудита и контроль качества; осуществлять первичный и 



сводный учет, составлять основные компоненты финансовой отчетности компании, вести 

рабочую документацию аудиторов. 

 

 

Налоги и налогообложение -4 кредита 

Пререквизиты: Право и основы антикоррупционной культуры. 

Постреквизиты: Рынок ценных бумаг. 

Цель изучения курса: изучение теории налогов и теоретических аспектов 

построения системы налогообложения, а именно раскрытие экономического содержания, 

функций и принципов налогов, исторических этапов становления и развития налогов и 

налоговой системы Республики Казахстан, основных концепций налоговых реформ в 

стране, а также овладение навыками практических расчетов конкретных видов налогов, 

изучение различных инструментов налогового воздействия, изучение налогового 

законодательства. 

         Краткое содержание: Предметы начинаются с обсуждения основных концепций 

налогообложения и доходов, применимых ко всем налогоплательщикам. Обсуждаются 

выводы индивидуального подоходного налога, налоговые последствия операций с 

недвижимостью, а также вводная информация о влиянии подоходного налога на компании 

и товарищества. Особое внимание уделяется преимущественной формуле подоходного 

налога, включая исключения из доходов, включение, предусмотренные законом вычеты, 

льготы и кредиты. Далее следует изучение закономерностей и постановлений о 

подоходном налогообложении, влияющих на компании, товарищества, их владельцев и 

сотрудников. 

  Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные теории налогообложения; основы налоговой системы Республики 

Казахстан, теоретические и методологические принципы взимания налогов, методику их 

расчета, формы налогового учета и налоговой отчетности по расчету налогов и сборов и 

уметь их заполнять, 

Уметь: пользоваться имеющимися информационными базами по правовому обеспечению 

налогообложения юридических и физических лиц. 

Иметь навыки: системой основных понятий по налогообложению. 

Быть компетентным: Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; Способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

 

 

Налоговый контроль - 4 кредита 

Пререквизиты: Право и основы антикоррупционной культуры. 

Постреквизиты: Рынок ценных бумаг. 

Цель изучения курса: освоение студентами знаний в области налогового 

планирования и налогового контроля, формирование современного экономического 

мышления, позволяющего обосновывать необходимость налогового планирования и 

прогнозирования, и проведения налогового контроля за своевременным поступлением 

налогов и других обязательных платежей в бюджет. 

          Краткое содержание: Эффективность налогового регулирования размера налоговой 

нагрузки, которая ложится на бизнес. Процесс изучения налоговой ситуации в сфере 

хозяйственного обслуживания в странах с точки зрения налоговой нагрузки называется 

налоговой оптимизацией. Эффективность финансового и налогового управления, 

инструменты и алгоритмы расчета должны соответствовать действующей 

государственной налоговой системе. Дисциплина - вычислить теоретические основы 

Казахстанского и получить международный корпоративный учет, познакомить с методами 



налогового учета и планирования, получить квалификацию в оценке и конкретной 

налоговой системы компании, навыки администрирования международного 

корпоративного учета. 

Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: понятийный аппарат, используемый в налоговом праве,  содержание основных 

правовых категорий в сфере налоговой ответственности, правовой статус субъектов 

налогового правонарушения,  виды и содержание налоговых правонарушений и 

преступлений, какие нормативные правовые акты составляют законодательство о 

налоговой ответственности. 

Уметь: оперировать правовыми понятиями и категориями в области налоговой 

ответственности, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере привлечения к налоговой ответственности, анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы в сфере привлечения к налоговой 

ответственности,  принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Иметь навыки: юридической терминологией в сфере налоговой ответственности,  

навыками работы с правовыми актами в сфере налоговой ответственности, навыками 

анализа правовых явлений, юридических фактов, правоотношений и правовых норм в 

сфере налоговой ответственности. 

Быть компетентным: анализа правотворческой и правоприменительной деятельности в 

сфере налоговой ответственности. 

 

 

Финансовые рынки и посредники -5 кредитов 

Пререквизиты: Финансовый анализ. 

Постреквизиты: Финансирование и кредитование инвестиций. 

Цель: Изучение основ кредитно-расчетных и валютных отношений, рассмотрение 

особенностей функционирования денежной, кредитной банковской системы, изучение 

деятельности международных финансовых центров, развития пенсионной, страховой 

систем. 

          Краткое описание курса: Дисциплина дает фундаментальные знания об 

особенностях, функциях и финансировании системы в сфере привлечения сетевых связей 

и взаимосвязей с банковским сектором. Предметом охвата являются финансовые 

посредники, финансовые инструменты и различные рынки, на которые входят кредитные 

учреждения, являющиеся активными участниками. 

           Ожидаемые результаты:  Изучив дисциплину, студент должен:  

Знать: основы Конституции РК, юридические нормы, регулирующие хозяйственные 

процессы в Республике Казахстан и международных отношениях; - этические, правовые, 

регулирующие межличностные отношения между конкретным субъектом и обществом, 

человеком и окружающей средой, учитывать эти знания в практической деятельности; 

Уметь: использовать знания и навыки в своей профессиональной и социальной  

деятельности; - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;- использовать знания по теории финансов, денег, кредита и 

права в своей практической деятельности; - выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

Иметь навыки:  профессиональных знаний в области финансов и кредита, 

юриспруденции, бухучета и контроля, анализа хозяйственной деятельности, статистики, 

правовых основ предпринимательства и коммерции, аудита, рынка ценных бумаг, 

маркетинга и менеджмента, экономико-математического моделирования, специальных 

финансово-кредитных и правовых дисциплин; 



Быть компетентным: способность использовать знания о функционировании 

финансовых рынков и операциях с финансовыми инструментами для решения 

аналитических и исследовательских задач по профилю подготовки. 

 

 

Налогообложение хозяйствующих субъектов населения -5 кредитов 

             Пререквизиты: Страхование. 

             Постреквизиты: Рынок ценных бумаг. 

   Цель: При изучении дисциплины «Налогообложение хозяйствующих субъектов и 

население» рассматриваются вопросы теории налогов и теоретических построение 

хозяйствующих субъектов и системы налогообложение. Рассматриваются экономическое  

содержание, функции и принципы налогов. 

           Краткое описание: Дисциплина начинается с обсуждения основных концепций 

наблюдения за субъектами хозяйствования и населением, применимых ко всем 

налогоплательщикам. Обсуждаются выводы индивидуального подоходного налога, 

налоговые последствия операций с недвижимостью, а также вводная информация о 

влиянии подоходного налога на компании и товарищества. Особое внимание уделяется 

преимущественной формуле подоходного налога, включая исключения из доходов, 

включения, предусмотренных законом вычетов, льгот и кредитов. 

 Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:  

Знать: теоретические основы формирования системы налогов и налогообложения;  

основные направления налоговой политики государства в условиях рыночных отношений;  

состав плательщиков федеральных, региональных и местных налогов и сборов и элементы 

налогообложения. 

Уметь: составлять расчеты по налогам с юридических и физических лиц;  применять 

методики контроля за правильностью исчисления и своевременным поступлением 

налогов в бюджет и платежей во внебюджетные фонды. 

Иметь навыки:  навыками использования законодательной базы и разъяснительных 

материалов контролирующих органов. 

Быть компетентным: в реализации контрольных действий органов администрирования в 

сфере налогообложения. 

 

Финансовые отрасли в экономике -5 кредитов 

 Пререквизиты: Экономический анализ. 

 Постреквизиты: Финансовый учет и отчетность на транспорте.  

 Цель изучения курса: ознакомление студентов с организационными и 

производственно-экономическими отношениями в сфере малого бизнеса. 

           Краткое содержание: Дисциплина позволяет получить количественную оценку в 

области финансовой экономики, комбинированную солидную оценку в области 

финансовой экономики и макроэкономических исследований, а также количественные 

методы, необходимые для анализа финансовых рынков. Предмет познакомит вас с 

многочисленными методами и теориями, которые будут полезны в финансовой отрасли - 

для портфельного менеджера, консультанта по управлению рисками или финансового 

аналитика. 

          Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: принципы формирования системы государственных финансов, бюджетов 

различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса. совокупность 

экономических отношений в процессе формирования, распределения и использования 

публичных финансов  основные принципы функционирования местной власти. 

Уметь: использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности. 



Иметь навыки: навыками оценки экономические и социальные условия осуществления 

государственных программ. 

Быть компетентным: способен планировать и организовать операционную 

(производственную) деятельность, владеет методами экономических расчетов и принятия 

стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью предприятий и организаций. 

 

 

Финансовый учет в соответствий с международными стандартами финансовой 

отчетности – 5 кредитов 

Пререквизиты: Международные экономические отношения.  

Постреквизиты: Международное банковское дело.  

Цель изучения курса: дать слушателям углубленное знание и понимание 

концепций учета в западных странах, отличий международных учетных стандартов от 

основных положений бухгалтерского учета, познакомить слушателей с методикой 

учетного процесса, с подготовкой и анализом финансовой отчетности западных фирм. 

        Краткое содержание Финансовый учет в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (МСФО) - это набор правил бухгалтерского учета 

финансовых доходов, которые делают ее последовательной и легко проверяют во всем 

мире. Международный стандарт финансовой отчетности подробно оценивается, как 

компания должна вести свой учет и сообщать о своих расходах и доходах, поскольку они 

представляются, чтобы создать общий финансовый учет, отражать интересы инвесторов, 

аудиторов, государственных регулирующих органов и других заинтересованных сторон 

во всем мире. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: теоретические основы экономики, менеджмента, маркетинга, финансов и т. п.; 

цели и методы государственного регулирования экономики, роль государственного 

сектора в экономике; социально-этические ценности, основанные на общественном 

мнении, традициях, обычаях, общественных нормах, основы правовой системы и 

законодательства РК. 

Уметь: 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 и процессам в мировой экономике; использовать информационные технологии в 

сфере профессиональной деятельности. 

Иметь навыки: применить методику организации бухгалтерского учета в организациях в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; использовать 

теоретические и практические знания в будущей профессиональной деятельности; 

Быть компетентным: в основах финансового учета в соответствии с МСФО. 

 

Государственные финансы -4 кредита 

Пререквизиты: Статистика. 

Постреквизиты: Финансы предприятий железнодорожного транспорта.      

Цель изучения курса: привить навыки анализа финансовой политики государства, 

подготовки управленческих решений в сфере государственных финансов на основе 

изучения основных положений финансовой науки прошлого и настоящего и 

эффективного использования современных финансовых механизмов для получения 

планируемых конечных результатов в народном хозяйстве. 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_sektor/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_sektor/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/


          Краткое содержание: Дисциплина «Государственные финансы» предоставляет 

теоретические и практические знания в области финансов, субъектов хозяйственной 

деятельности и организаций финансовых отношений государства, кредита и банков, 

бюджета, уровней бюджетной системы, а также международных финансовых организаций 

с применением практических наблюдений и анализа. 

Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: принципы формирования системы государственных финансов, бюджетов 

различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса. совокупность 

экономических отношений в процессе формирования, распределения и использования 

публичных финансов  основные принципы функционирования местной власти. 

Уметь: использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности. 

Иметь навыки: навыками оценки экономические и социальные условия осуществления 

государственных программ. 

Быть компетентным: способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

 

 

Банковское дело -4 кредита 

Пререквизиты: Маркетинг.  

Постреквизиты: Рынок ценных бумаг.      

Цель изучения курса:  приобретение теоретических и практических знаний в 

области организации деятельности коммерческих банков, квалифицированного 

проведения банковских операций на казахстанском и международном рынках. 

Обеспечение специализированной подготовки студента, способного ориентироваться в 

законодательных основах организации банковской деятельности, осуществления 

банковских операций, профессионально применять теоретические знания банковского 

дела, и как следствие, находить и принимать оптимальные решения, аргументировано 

обосновывать свои позиции. 

        Краткое содержание Банковское дело – раздел экономики, формирующий 

экономическое мышление, занимающийся вопросами его банковского сектора и 

современной функциональностью. Суть банковского дела решает постепенное 

накопление, надежном хранении, приумножении капиталов за счет управления активами и 

пассивами, осуществления инвестиционных, кредитных услуг. 

Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: роль коммерческих банков в национальной и международной экономике, 

структуры банковской системы. 

Уметь: анализировать публикуемую отчетность коммерческого банка, работать с 

законодательными и нормативными актами банка. 

Иметь навыки: методами сбора и обработки актуальной информации о состоянии 

банковской системы и деятельности кредитных организаций. 

Быть компетентным: способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям;  

способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу 

и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы. 

 

 

 

 

 

 

 



4 курс 

№ Цикл Наименование Кредиты Семестр  

Академическая степень: бакалавр бизнеса и управления по образовательной 

программе 6В04146– Финансы 

1 БД FKI 4225 Финансирование и кредитование 

инвестиции    

5 7 

RCB 4225 Рынок ценных бумаг 

2 ПД FKA 4310 Финансовый контроль и аудит   5 7 

NZG 4310 Налоги зарубежных государств 

3 ПД 

 

FPShT 

4310 

Финансы предприятий железнодорожного 

транспорта 

5 7 

FUOT 4310 
Финансовый учет и отчетность на 

транспорте    

 

 

Финансирование и кредитование инвестиции -5 кредитов 

  Пререквизиты: Финансовые рынки и посредники. 

  Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы.      

  Цель изучения курса: ознакомление студентов с основными разделами курса и 

вооружение их научными и практическими знаниями в области инвестиций. 

            Краткое содержание: Дисциплина «Финансирование и кредитование инвестиции» 

рассматривает инновационные и инвестиционные проекты как объекты кредитования и 

финансирования. 

  Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: методы, инструменты и специфику организации финансирования и кредитования 

инвестиционных и инновационных проектов; основные методы и инструменты 

разработки, принятия и обоснования организационно-управленческих решений в процессе 

финансирования и кредитования инвестиционных и инновационных проектов. 

Уметь: руководить коллективом в процессе организации финансирования и кредитования 

инвестиционных и инновационных проектов, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; принимать и обосновывать 

организационно-управленческие решения в процессе организации финансирования и 

кредитования инвестиционных и инновационных проектов. 

Иметь навыки: навыками руководства коллективом и технологиями организации 

финансирования и кредитования инвестиционных и инновационных проектов; навыками 

принятия и обоснования организационно-управленческих решений в процессе 

организации финансирования и кредитования инвестиционных и инновационных 

проектов. 

Быть компетентным:  способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рынок ценных бумаг - 5 кредитов 

 Пререквизиты: Банковское дело. Налогооблажение. 

 Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы  (проекта) или подготовка 

и сдача комплексного экзамена.      

 Цель изучения курса: Ознакомление студентов с сущностью и особенностями 

рынка ценных бумаг как важной составляющей системы государственного 

макроэкономического регулирования. 

          Краткое содержание: Дисциплина разработана, чтобы предложить практическое 

понимание текущей торговли ценными бумагами. В ней будут рассмотрены типичные 

политики различных участников рынка и взаимодействия, участвующие в процессе 

определения торговых цен. Предмет также включает подробное представление о торговых 

протоколах и о том, как они генерируют ликвидацию. 

 Ожидаемые результаты: изучив 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 организационно-экономические 

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.  

Иметь навыки: навыки (приобрести опыт) проведения расчетов стоимости и доходности 

ценных бумаг 

Быть компетентным: в связи рынка ценных бумаг с другими сегментами финансового 

рынка. 

 

 

 

Финансовый контроль и аудит - 5 кредитов 

    Пререквизиты: Корпоративные финансы.  

            Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы  (проекта) или 

подготовка и сдача комплексного экзамена. 

    Цель изучения: формирование у студентов фундаментальных знаний по 

методологии и нормативному регулированию бухгалтерского учета, аудита, финансового 

контроля в бюджетных организациях. 

            Краткое содержание: В рамках этой дисциплины студенты узнают, как важные 

бизнес-процессы покрываются финансовой отчетностью, а также о влиянии технологий на 

финансовый аудит. Курс проведет студентов через анализ финансового контроля и оценки 

результатов с использованием практических показателей, где они будут учитывать 

коэффициенты коэффициентов и анализировать показатели с течением времени. Наконец, 

рассмотрев такие темы, как «общие рецепты приготовления книг» и участвуя в 

обсуждениях как частные, так и существующие случаи мошенничества, участники 

узнают, как распознавать «красные флажки» в финансовых отчетах. 



  Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: понятие и организационно-правовые основы финансового контроля и аудита. 

Уметь: анализировать правовое содержание финансово-правовых институтов,  

выявлять содержание финансово-правовых актов и правильно применять их положения в 

практической деятельности по предстоящему должностному предназначению. 

Иметь навыки: экспертизы платежных и расчетных документов, используемых при 

осуществлении финансово-хозяйственных операций. 

Быть компетентным: в финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

 

 

Налоги зарубежных государств - 5 кредитов 

 Пререквизиты: Мировая экономика. 

 Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы  (проекта) или подготовка 

и сдача комплексного экзамена. 

 Цель: Помочь студентам получить представление об имеющиеся опыте 

функционирования налоговых систем в других государствах, который они должны 

использовать в своей научной и практической деятельности. 

           Краткое описание курса: Дисциплина направлена на то, чтобы студенты в сфере 

финансового и бухгалтерского учета ориентировались в сложном мире международного 

финансового контроля. В предмете особое внимание уделяется учету распределения 

расходов, включая методы, альтернативные методы и общие правила, такие как 

«взаимозачеты учета потребления иностранных корпораций», измерения 

налогообложения за рубежом. 

 Ожидаемые результаты:  изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные направления развития налогообложения в развитых и развивающихся 

странах. 

Уметь: самостоятельно находить данные о новых явлениях в налогообложении 

зарубежных стран. 

Иметь навыки: анализа тенденций налогообложения в зарубежных странах, методиками 

адаптации лучших практик для совершенствования налогообложения. 

Быть компетентным: способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; способен анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

 

 

 

Финансы предприятий железнодорожного транспорта- 5 кредитов 

    Пререквизиты: Государственные финансы. 

    Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы  (проекта) или подготовка 

и сдача комплексного экзамена.  

    Цель: фориморвание у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области финансового планирования железнодорожного транспорта.  

    Краткое содержание курса: Финансы предприятий железнодорожного 

транспортапредставляют собой систему экономических отношений, связанных с 

производством и реализацией услуг по перевозкам, с образованием, распределением и 

использованием фонда денежных доходов и ресурсов. 

   Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные особенности организации финансов железнодорожного транспорта. 

Понимать современное содержание. Принимать решение.  



Уметь: Определить сущность предприятии железнодорожного транспорта.  

Иметь навыки: - понятийным аппаратом по вопросам государственных финансов и 

финансов предприятий с использованием международной терминологии. 

Быть компетентным: способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения. 

 

 

Финансовый учет и отчетность на транспорте  - 5 кредитов 

              Пререквизиты: Финансовые отрасли в экономике. 

              Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы  (проекта) или 

подготовка и сдача комплексного экзамена.       

      Цель: Цель дисциплины – является подготовка специалистов, владеющих 

навыками профессиональной деятельности в области управления цепью поставок и 

эффективного использования инфраструктуры видов транспорта с учетом логистического 

подхода к организации доставки и выбору перевозчика, умением эффективно 

организовать транспортно-логистический сервис по прогрессивной технологии, 

формирование у студентов четких научных представления и навыков управления 

материальными потоками, изучение методов эффективной доставки грузов и пассажиров 

на основе интеграции и координации операций, процедур и функций, выполняемых 

рамках данного процесса, в целях минимизации общих затрат ресурсов.  

            Краткое содержание курса: Дисциплина представляет собой продолжающийся 

курс принципов бухгалтерского учета и разработана для студентов, специализирующихся 

в бухгалтерском учете. В данном курсе изучаются фундаментальные темы, 

способствующие выработке профессионального мышления  рассматривает порядок и 

процедуры отражения на счетах бухгалтерского учета активов, обязательств и капитала 

предприятия, применяемые методы оценки.  

          Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: общие принципы управления транспортной логистикой, основанные на 

применении передовой техники и технологии; транспортно-логистическую 

инфраструктуру, функции и принципы логистической технологии доставки грузов, 

правовую основу договорных отношений в транспортной логистике. 

Уметь: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных 

условиях,  создавать логистическую технологию доставки грузов, принимать решения по 

выбору перевозчика и способа транспортировки;  проводить сравнительную 

экономическую оценку системы доставки грузов; приобрести практические навыки; 

определения логистических издержек процессов транспортировки,  определения 

эффективности логистических систем, условия, факторы и критерии оптимизации 

транспортной системы. 

Иметь навыки: о связях бухгалтерского учета с другими учебными дисциплинами;  о 

взаимосвязи финансового, налогового и управленческого учета в подготовке 

информации для пользователей;  о возможных нарушениях и ошибках в осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского финансового учета. 

Быть компетентным: способность осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, программ. 
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Элективті пәндер каталогының мазмұны 

1 курс 

 

№ Цикл Коды және атауы Кредиттер Семестр  
Академиялық дәрежесі:  6В04146 - Қаржы білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару 

бакалавры 

1 ЖББП KSZhKMN 1111 Құқық және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері    
 

5 

 

 

1 

 

2 ЖББП EKKIKD 1111 Экономика және кәсіпкерлік, 

көшбасшылық және инновацияны қабылдау дағдылары 

3 ЖББП ETK 1111 Экология және тіршілік қауіпсіздігі   

 

 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері   – 5 кредит 

             Пререквизиттер: Қазақстан тарихы. Құқық негіздері (Мектеп курсы). 

             Постреквизиттер: Философия. 

             Пәннің мақсаты болып табылады терең түсінікке қол жеткізу мемелект және 

құқық, олардың өзара іс-қимылы және адам өміріндегі рөлі туралы теориялық білім, білім 

алушының құқықтық сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымының негіздерін 

қалыптастыру құқық жүйесі туралы практикада талап етілетін қолданбалы білімді 

тұжырымдауға ықпал ету Қазақстан, оның салалары, негізгі нормалары  және  неғұрлым 

маңызды құқықты, институттарды қолданыстағы заңнама жүйесінде бағдарлай білуді 

дамыту және көзделгкен құқықтарды пайдалану және көзделген құқықтарды 

пайдаланужәне заңды міндеттерді орындау оқу және ғылыми заң әдебиеттерімен және 

нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, құқықтық 

актілермен танысу, студентті өзінің құқықтық санасының тұрақты дамуына қызықтыру 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет.    

           Пәннің қысқаша мазмұны: Құқық пәнінің идеологиялық және саяси бағыты және 

Қазақстан Республикасының құқықтық білімді жетілдіру және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы дүниетанымды қалыптастыру жөніндегі ұлттық заңнамасынан туындайтын 

міндеттерді шешудің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының негіздері. Бұл пәннің 

әдіснамалық бағыттылығы: - мемлекет және құқық, олардың ортасы және адам мен қоғам 

өміріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы хабардарлық саласы туралы теориялық білімді 

жүйелі зерттеуді болжайды. Бұл пән қоғамдық рәсімдерді басқару үшін құқықтық, сыртқы 

және басқа да әсерлерді пайдаланатын мемлекеттік органдар арқылы өтуге мүмкіндік 

береді; әлеуметтік реттеушілердің бірі ретінде құқық мүмкіндіктерін, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы, діни, әдет-ғұрып және т.б., әлеуметтік желілерде этика 

мүмкіндіктерін пайдалану, қазіргі қоғамның экономикалық проблемалары; рентген 

жүйесінің тарихи сабақтастығы өз тәжірибесін де, шетелдік тәжірибесін де алады. 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтары мен негіздері" шеңберінде 

мемлекет пен құқық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің нәтижесі мен түсінігін ашады, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздерін ашады, сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнаманы және сыбайлас жемқорлық жағдайлары үшін заңдық жауапкершілікті 

зерделейді. Алынған білім әлеуметтік жүйенің жалпы даму заңдарын, заң мен қоғам 

арасындағы өзара байланысты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы хабардарлықты түсінуге 

көмектеседі. мемлекет пен құқық сыбайлас жемқорлық оқиғалары үшін бастапқы 

қорытынды мен заңды жауапкершілікті ашады. Алынған білім әлеуметтік жүйенің жалпы 

даму заңдарын, заң мен қоғам арасындағы өзара байланысты, сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы хабардарлықты түсінуге көмектеседі. мемлекет пен құқық сыбайлас жемқорлық 

оқиғалары үшін бастапқы қорытынды мен заңды жауапкершілікті ашады. Алынған білім 

әлеуметтік жүйенің жалпы даму заңдарын, заң мен қоғам арасындағы өзара байланысты, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы хабардарлықты түсінуге көмектеседі. 

 



  

Күтілетін нәтижелер:  

Білуге тиіс: Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі ережелерін, 

Қазақстанның қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелерін, сыбайлас жемқорлықтың 

сипаты және оның пайда болу себептерін, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін 

моральдық және заңды жауапкершілік шарасын, қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнамаларын. 

Істей білуі керек: оқиғалар мен әрекеттерді құқықтық реттеу саласы тұрғысынан талдай 

алады және қажетті нормативтік актілерді қолдана алады, қолданыстағы заңнамамен 

танысу, заңды пайдалануды, сіздің құқықтарыңыз бен мүдделеріңізді қорғауды. 

Меңгеруі керек: қазіргі заманғы стандарттарды қолдану мәселелері бойынша құқықтық 

мәселелер бойынша пікірталастар жүргізуді, әртүрлі құжаттарды құқықтық талдауды, 

мүдделер қақтығысы мен моральдық таңдау жағдайларын талдау мүмкіндігін; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіруді, мүдделер қақтығысы жағдайындағы 

әрекеттер, 

Білікті болу: сыбайлас жемқорлықтың себептері мен пайда болу мәселелерінде; сыбайлас 

жемқорлықтың мәні мен факторлары және оның әр түрлі көріністері. 

 

 

 

            Экономика және кәсіпкерлік, көшбасшылық және инновацияны қабылдау 

дағдылары – 5 кредит 

 

           Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, география, биология (мектеп курсы). 

           Постреквизиттер: Кәсіпорын экономикасы. 

           Мақсаты: Бұл пәнді игерудің мақсаты студенттерді кәсіпкерліктің экономикалық 

дағдыларымен және инновацияны қабылдаумен таныстыру, тұжырымдамалық аппаратты 

және бизнесті жүргізудің негізгі формаларын игеру болып табылады. 

           Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу іскерлік және кәсіпкерлік Дағдылар мен 

тәжірибе береді, бұл студенттердің табысқа жету ықтималдығымен кәсіпкер болуға 

бейімділігіне әсер етеді. Кең ауқымды мәселелермен, білікті жұмыс күшімен, көші-қонмен 

және кәсіпкерлікке қатынасымен тығыз байланысты іскерлік және кәсіпкерлік Дағдылар 

мен құзыреттер мәселелері қарастырылады. Пән кәсіпкерлік ойлауды дамытуға 

көмектеседі және студенттерді кәсіпкерлік дағдыларға және инновациялық шешімдерді 

қабылдауға ықпал ететін сыни ойлауға үйретеді. 

          Күтілетін нәтижелер:  

Білуі керек: экономикалық процестердің даму заңдылықтарын; экономикалық ойдың 

ұзақ эволюциясы барысында құрылған негізгі концепцияларды; нарықтық механизмнің 

жұмыс істеу принциптерін, өзін-өзі реттеу және экономикаға Мемлекеттік әсер ету 

принциптерін; кәсіпкерлік идеяларды генерациялау әдістерін; кәсіпкерлік қызметтің 

құқықтық аспектілерін. 

Істей білуі керек: Экономикалық құбылыстар мен процестердің пайда болуының мәні 

мен формалары туралы білімді жүйелендіруді; экономикалық құбылыстарды ғылыми 

таным әдістерін тәжірибеде қолдануды. 

Меңгеруі керек:  ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтік-экономикалық даму 

тенденциялары мен жағдайын талдау және бағалауды; экономикалық мәселелерді шешуде 

пәнаралық тәсілді; өмір бойы біліктілікті арттыру үшін білімді меңгеруді.  

Білікті болу: өз бетінше жұмыс істей білу; жаңа идеяларды құруға қабілетті болуы, 

экономикалық мәселелерді шешуде пәнаралық тәсілді меңгеру. 

 



 

 

 

 

 

 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі – 5 кредит 

Пререквизиттер: Биология, Өзін-өзі тану (мектеп курсы). 

Постреквизиттер: Еңбекті қорғау. Диплом жұмысымен жазу. 

Мақсаты: Табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары туралы 

тұтас түсінік қалыптастыру. 

            Пәннің қысқаша мазмұны: "Экология және тіршілік қауіпсіздігі" халықтың 

тіршілік әрекеті қауіпсіздігін ұйымдастыру мен қамтамасыз етудің және денсаулықты 

қорғаудың теориялық, практикалық және нормативтік-құқықтық негіздері туралы 

жүйеленген білімді қалыптастыру болып табылады: экологиялық білімді қалыптастыру 

және дамыту тарихы, дара экологиясы-аутэкология, қоғамдастықтар экологиясы – 

синэкология, БиоСфера тұжырымдамасы, биосфера және оның тұрақтылығы, орнықты 

даму Тұжырымдамасы, орнықты дамудың шарты ретінде табиғатты ұтымды пайдалану, 

қазіргі заманның әлеуметтік-экологиялық проблемалары және орнықты даму, Қоршаған 

ортаны қорғау және орнықты даму, өзекті экологиялық проблемалар және Қазақстан 

Республикасында орнықты дамуды іске асыру. 

Күтілетін нәтижелер:  

Білуі керек: табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтарын; қоршаған 

орта компоненттерін қорғаудың негізгі тәсілдері мен әдістерін; қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы заңнама негіздерні; орнықты даму тұжырымдамасын, стратегиясын, 

проблемалары және оларды жаһандандыруды, өңірлік және жергілікті деңгейлерде 

шешудің практикалық тәсілдерін; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама негіздерін; 

қауіпсіз өндірістік процестерді ұйымдастыру қағидаттарын. 

Істей білуі керек: табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалау; өндірістің қоршаған 

ортаға техногендік әсерін бағалауды жүргізуді. 

Меңгеруі керек:   экожүйелер мен тұтастай биосфераның құрауыштарын зерттеуге; 

экологиялық-экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының оңтайлы жағдайларын 

анықтауға; табиғатты қорғау міндеттерін; қоршаған орта мониторингінің стандартты 

әдістемелерін меңгеруді; қоршаған табиғи ортаның жай-күйін және өндірістің оның 

құрауыштары мен құрауыштарына техногендік әсер ету дәрежесін бағалауды. 

Білікті болу:  Экология және тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау мәселелерінде; 

базалық ғылыми-теориялық білімді меңгеру және оларды теориялық және практикалық 

міндеттерді шешу үшін қолдануда. 

 

 

 

2 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредиттер Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В04146-Қаржы 

білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры 

1 

 

БП KK 2214 - Қаржыға кіріспе   4 3 

KT 2214 – Қаржы теориясы     

2 

 

БП Ma 2215 – Маркетинг       5 4 

MZ 2215 – Маркетингтік зерттеулер    

3 БП UE 2216 - Ұлттық экономика 5 4 



 АE 2216 -  Аймақтық экономика   

 

 

 

 

Қаржыға кіріспе  - 4 кредит 

          Пререквизиттер: Экономикадағы математика. 

          Постреквизиттер: Бухгалтерлік есеп. 

Мақсаты: бұл пәнді оқу болашақ мамандарда қаржы саласындағы теориялық 

білімді қалыптастыру болып табылады, ол түлекті қаржыгер-практик болған кезде қайта 

оқытуды көздемейді. 

          Пәннің қысқаша мазмұны: "Қаржыға кіріспе" пәні макро - және микро деңгейде 

қаржының теориялық және практикалық негіздерін игеруге мүмкіндік береді. Пән қаржы 

жүйесінің мазмұны мен құрамын аша отырып, қаржы мәні мен функцияларын, олардың 

ұдайы өндіріс процесіндегі рөлін теориялық негіздеуді қамтиды, Қаржы нарығы мен 

қаржы делдалдары, сақтандыру ұйымдары мен халықаралық қаржы институттары 

қызметінің қазіргі заманғы даму үрдістерін қамтиды. 

Бұл пәнді оқытудың мақсаты болашақ мамандарда қаржы саласындағы теориялық білімді 

қалыптастыру болып табылады, ол түлекті қаржыгер-практик болған кезде қайта оқытуды 

көздемейді. Бұл курстың мәні мемлекеттің қаржы саясатының экономикаға әсер етуінің 

қаржылық тұтқалары болып табылады. Бұл курстың ерекшелігі-қаржының мәнін, олардың 

даму заңдылықтарын, олар қамтитын тауар-ақша қатынастарының саласын зерттеу. 
        Күтілетін нәтижелер:  

Білуі тиіс: мемлекеттік қаржыны ұйымдастыру және басқару негіздерін, кәсіпкерлік 

субъектілері мен қаржы институттарының қаржысын; қаржылық қатынастар субъектілері 

қызметінің терминологиясы мен тұжырымдамаларын. 

Істей білуі керек: мемлекеттің, шаруашылық жүргізуші субъектілердің және қаржы 

институттарының ақша ағымдарын талдауды. 

Меңгеруі керек:  әлеуметтік құрылымның әр түрлі деңгейлерінде қаржылық ресурстарды 

қалыптастыру және пайдалану туралы шешім қабылдау үшін қаржылық басқару 

дағдыларын. 

Білікті болу:  қаржы нарығының және қаржы делдалдары мен сақтандыру ұйымдарының 

қазіргі заманғы даму тенденцияларында. 

 

                                                Қаржы теориясы - 4 кредит 

             Пререквизиттер: Экономикадағы математика. 

             Постреквизиттер: Корпоративтік  қаржы. 

   Мақсаты: студенттерде  Қаржы теориясы  саласында іргелі білімді қалыптастыру. 

Зерттелген проблемалардың ішінде қаржылық қатынастардың әртүрлі әдістері мен 

формаларын, қалыптасқан қаржылық жағдайды талдауда маңызды болып табылатын 

бизнес-тәжірибеде қолданылатын дәстүрлі және заманауи қаржыландыру әдістері бар. 

           Пәннің қысқаша мазмұны: "Қаржы теориясы" пәні қаржылық менеджменттің, 

қаржылық талдаудың, бизнес құнын бағалаудың, стратегиялық менеджменттің жекелеген 

аспектілерін білуді жүйелейді. Компаниядағы стратегиялық қаржылық жоспарлау және 

акционерлердің мүдделері мен барлық мүдделі топтардың: мемлекеттің, қызметкерлердің, 

жеткізушілердің мүдделері арасындағы байланыс туралы білім алу. Білім алушылардың 

кәсіпорынның қаржылық стратегиясының макроэкономикалық аспектісі және 

макроэкономикалық көрсеткіштердің өзара әсері туралы білімді меңгеруі. 
          Күтілетін нәтижелер:  

Білуі керек: "Қаржы теориясы" пәні шеңберінде оқытылған негізгі категориялар мен 

ұғымдарды, экономикалық және әлеуметтік процестерді қаржылық реттеу құралдарын. 



Істей білуі керек: Қазақстан Республикасының қаржы жүйесінің құрылымын, қаржыны 

басқарудың функционалдық элементтерін, қаржы саясатын жүргізу барысында 

қалыптасатын қаржы механизмін талдауды. 

Меңгеруі керек: қаржылық қатынастарды зерттеу әдістемесін. 

Құзыретті болуы тиіс: кеңейтілген ұдайы өндіруде, қаржы жүйесінің түсінігі және оның 

сипаттамаларын. 

 

Маркетинг-5 кредит 

                Пререквизиттер: Ықтималдық теориясы және математикалық статистика. 

                Постреквизиттер: Банк ісі. 

                Мақсаты: қызметтер маркетингінің теориялық негіздері мен ұғымдық 

аппаратын зерттеу, сондай-ақ фирмалар мен компаниялар қызметінде қызметтер 

маркетингінің элементтері мен қағидаттарын қолдану бойынша практикалық дағдыларды 

игеру. 

                Пәннің қысқаша сипаттамасы: "Маркетинг" пәні маркетингтің бизнес 

функциясын зерттейді. Студенттер маркетологтардың клиенттердің қажеттіліктері мен 

тілектерін қанағаттандыру үшін құндылықты қалай құратынын біледі, ұйым қандай 

мақсатты нарықтарға жақсы қызмет көрсете алатындығын анықтайды және сол 

нарықтарға қызмет көрсету үшін тиісті өнімдерді, қызметтерді және бағдарламаларды 

таңдайды. Тақырыптарға өнімді әзірлеу, баға стратегиясы, маркетингтік зерттеулер, 

жылжыту, жеткізілім тізбегін басқару және қызмет көрсету маркетингі жатады. 

Маркетингтік көрсеткіштер маркетингтік стратегиялардың әсерін бағалау үшін бүкіл 

курста қолданылады. 
               Күтілетін нәтижелер:  

Білуі керек: Экономикалық теория, микро - және макроэкономика, саяси экономиканы, 

әлеуметтану негіздерін; қоғамдағы әлеуметтік процестердің даму негіздерін. 

Істеуі керек: микро-және макроэкономика деңгейінде қаржы - экономикалық жағдайды 

талдауды, қоғамдағы әлеуметтік процестердің жағдайын бағалауды жүргізуді,  

құжаттармен жұмыс істеу әдістерін пайдалануды, статистикалық әдістерді пайдалануды. 

Дағдылары болуы тиіс: тауар нарығын зерттеу әдістері; тауар қозғалысының арналары; 

жарнама құралдарын және оны тарату тәсілдерін таңдау. 

Құзыретті болу: ең жақсы нәтижелерге қолжеткізу үшін маркетингті кқызметтің 

экономикалық аспектілерінде. 

 

 

Маркетингтік зерттеулер -5 кредит 

Пререквизиттер: Ықтималдық теориясы және математикалық статистика. 

Постреквизиттер: Банктік тәуекелдерді басқару. 

Курстың мақсаты: "Маркетингтік зерттеулер" пәні бакалавриаттың 2-ші курс 

студенттері үшін оқылады. Оның негізгі мақсаты студенттердің басқару шешімдерін 

қабылдау процесін ақпараттық қамтамасыз ету туралы жүйелі түсінігін қалыптастыру, 

Атап айтқанда компанияның қазіргі кезең үшін оңтайлы маркетингтік кешенін дамыту 

болып табылады. 

           Пәннің қысқаша сипаттамасы: "Маркетингтік зерттеулер" пәні жақсы 

басқарылатын фирмалар қолданатын маркетингтік зерттеу әдістерін түбегейлі түсінуді 

қамтамасыз етеді. Пән барысында студенттер зерттеу түрлерін, деректерді жинау және 

талдау әдістерін қарастырады. Математикалық тұжырымдарға емес, нәтижелерді 

түсіндіруге және қолдануға баса назар аударылады. Тақырып менеджерлерге маркетингтік 

шешімдер қабылдаудағы ақпаратты жүйелі түрде жинау мен талдаудың рөлін түсінуге, 



сондай-ақ маркетингтік зерттеулердің ықтимал үлесі мен шектеулері туралы түсінік 

қалыптастыруға бағытталған. 
 Күтілетін нәтижелер: 

Білу керек: негізгі және қосымша ақпарат алудың негізгі көздерін; алғашқы ақпаратты 

алу әдістерін; маркетингтік зерттеулер кезеңдерін; маркетингтік ақпаратты жинау түрлері 

мен әдістерін; зерттеу жоспарын құру; талдау әдістерін; жүргізілген маркетингтік 

зерттеулер туралы есепті құру тәртібін, мазмұнына қойылатын талаптарды. 

Істей білу: проблемаларды анықтауды, маркетингтік зерттеулердің мақсаттарын, 

міндеттері мен бағыттарын қалыптастыруды; маркетингтік зерттеу процесін, оның негізгі 

кезеңдері мен процедураларын жоспарлауды; маркетингтік зерттеудің типтік жобасын 

жүзеге асыруды. 

Дағдыларға ие болу: ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді таба білу 

және олар үшін қабылданған шешімдердің әлеуметтік мәні тұрғысынан жауап беру. 

Құзыретті болу: маркетингтік зерттеу процесін маркетингтік шешімдер қабылдау 

тұрғысынан алынған нәтижелерді жинау, талдау және интерпретациялау әрекеттері 

ретіндегі жоспарлау кезінде. 

 

 

Ұлттық экономика-5 кредит 

Пререквизиттер: Макроэкономика.  

Постреквизиттер: Экономиканы мемлекеттік реттеу. 

Мақсаты: макроэкономикалық заңдар, процестер мен құбылыстар туралы білімді 

қалыптастыру, сондай-ақ макроэкономикалық модельдер мен болжамдарда бағдарлай 

білу. 

          Пәннің қысқаша сипаттамасы: Ұлттық экономика қызметі Ұлттық қажеттілікті 

қанағаттандыруға бағытталған шаруашылық жүргізуші субъектілердің байланысын 

зерттейді.  Пән-бұл Жаһандық әлемдегі жеке тұлғаларды, кәсіпорындарды және үкіметті 

микро және макроэкономикалық талдаудың негізгі тұжырымдамалары мен құралдарына 

кіріспе. Тақырып: өндірушілер, нарықтық құрылымдар, әлеуметтік табыс, жұмыссыздық 

және инфляция.  Ұлттық экономика кеңейіп келе жатқан әлемдік экономикамен 

байланысты. 
 Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: саяси, әлеуметтік, экономикалық процестердің қалыптасуының негізгі 

кезеңдері мен заңдылықтарын; макро, микро деңгейде қазіргі экономиканың қызмет ету 

заңдылықтарын. 

Істей алу керек: тарихи процестің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын түсіну, тарихи 

мұраға құрметпен және ұқыпты қарау, экономикалық құбылыстарды, макро, микро 

деңгейдегі процестерді өзара байланыста талдау. 

Дағдылардың болуы: ғылыми-зерттеу және қолданбалы сипаттағы міндеттердің кең 

сыныбын шешуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін нақты әдіснамамен және базалық 

әдістермен; зерттеу мақсатына байланысты әдістерді қолдану дағдыларымен. 

Құзыретті болу: шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін көрсететін әлеуметтік - 

экономикалық көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың заманауи әдістері. 

 

 

                                              Аймақтық экономика -5 кредит 

Пререквизиттер: Эконометрика. 

Постреквизиттер: Әлемдік экономика.  



Мақсаты: өңірлік экономиканың теориялық және әдіснамалық негіздерін, өңірлік 

экономикалық саясатты қалыптастыру тұжырымдамасы мен қағидаттарын зерделеу. 

          Пәннің қысқаша сипаттамасы: "Аймақтық экономика" пәні шаруашылықты 

аумақтық ұйымдастырудың ғылыми әдістерін, Өндіргіш күштерді орналастырудың 

заңдылықтарын, қағидаттары мен факторларын баяндайды, Қазақстан Республикасын 

қазіргі заманғы экономикалық аудандастыруға негіздеме беріледі. Сонымен қатар, ел 

шаруашылығының салалық және аумақтық құрылымдары, өңірлер арасындағы 

экономикалық байланыстар қарастырылуда. Қазақстандық нарықтық экономиканың 

бастапқы даму деңгейі егжей-тегжейлі талданады. ҚР-ның шет елдермен экономикалық 

байланыстарына да көңіл бөлінеді.  Мақсаты студенттерді пәннің анықтамаларымен және 

мәнімен таныстыру; өңірлік экономиканың принциптері мен негізгі теорияларына үйрету; 

жергілікті басқару деңгейінде республикалық органдардың араласу дәрежесін анықтау; 

өңірлердің экономикалық өзара іс-қимыл әдістерін зерделеу; өңірлік бюджеттердің 

бюджет-салық және монетарлық құралдарын негіздеу; шет елдердің экономикалық 

тәжірибесін қолдану арқылы мемлекеттік саясатты жетілдіруді қарау болып табылады. 
Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: «Аймақтық экономика» курсының негізгі түсініктері мен терминологиясын; 

аймақтық жүйелердің негізгі макроэкономикалық және микроэкономикалық 

көрсеткіштерін талдаудың теориялық және практикалық негіздері; аймақтық 

экономикалық саясаттың қағидалары және оны жүзеге асырудың тетіктері туралы 

түсініктері болуы керек. 

Істей білуі керек: облыстың әлеуметтік-экономикалық даму саясатының тиімділігін 

бағалауды;  аймақ дамуының жекелеген аспектілері тиімділігінің сандық өлшемдерін 

анықтау және сапалық сипаттамаларын анықтау,  аймақтық даму тиімділігіне әсер ететін 

факторларды анықтауды. 

Дағдыларға ие болыңыз: мезо және макродеңгейлердегі экономикалық процестер мен 

құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу мен 

талдаудың заманауи әдістерін. 

Құзыретті болу: әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық 

және шетелдік статистиканың мәліметтерін талдау және түсіндіруді, әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштердің тенденциясын анықтау мүмкіндігін. 

 

 

3 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредиттер Семестр  

Академиялық дәрежесі: 6В04146-Қаржы 

білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры 

1 БП EMR 3217 Экономиканы мемлекеттік реттеу 5 5 

HEB 3217 Халықаралық экономикалық байланыс 

2 БП EТ 3218 Экономикалық талдау      5 5 

КТ 3218 Қаржылық талдау      

3 БП ShEKJ 3221 Шет елдердің қаржы жүйесі   5 5 

АE 3221 Әлемдік экономика     

4 БП KOEA 3219 Қаржы органдарындағы есеп және аудит 5 5 

BEP  3219 Бухгалтерлік есеп принциптері    

5 БП SiSS 3222 Салық және салық салу     4 5 

SB 3222 Салықтық бақылау    

6 БП KND 3223 Қаржы нарықтары және делдалдары 5 6 

ESHSS 3223 Экономикалық субъектілер мен халықты 

салық салу 

7 БП EKS 3220 Экономикадағы қаржы салалары 5 6 



KEJHSS 

3220 

Қаржылық есепке жатқызылатын 

халықаралық стандарттарына сәйкес 

қаржылық есеп 

8 БП MK3224 Мемлекеттік қаржы     4 6 

BI  3224 Банк ісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономиканы мемлекеттік реттеу-5 кредит 

Пререквизиттер: Ұлттық экономика. 

Постреквизиттер: Мемлекеттік бюджет.  

Мақсаты: экономиканы мемлекеттік реттеу әдістері туралы білімді қалыптастыру 

және оларды қолдану. 

           Пәннің қысқаша сипаттамасы: "Экономиканы мемлекеттік реттеу" пәні 

экономикалық мамандықтар студенттерін даярлаудың ажырамас бөлігі болып табылады. 

Қазіргі заманғы экономиканы басқару оған мемлекеттің нарықта "ойын ережелерін" 

белгілейтін және реттеу механизмін жүзеге асыратын реттеуші мемлекет ретінде ғана 

емес, сонымен қатар нарықтық экономикадағы меншік иесі мемлекет, оның субъектісі 

ретінде де белсенді қатысу тұжырымдамасына негізделген. Пәнді оқытудың мақсаты 

болашақ мамандарды әртүрлі экономикалық жағдайларда басқарушылық шешімдер 

қабылдауға, елдегі және оның жекелеген аймақтарындағы экономиканың жай-күйін 

талдауға, бизнесті басқаруға, макроэкономикалық көрсеткіштерді талдай білуге, ел 

экономикасы мен оның өңірлерінің дамуына инновацияларды енгізу жолдарын іздеуге, 

өндірісті басқарудың жаңа ұйымдастырушылық формаларына үйрету. Студенттерге 

мемлекеттік реттеудің мазмұны мен ерекшеліктері, сондай-ақ нарықтық экономика 

жағдайында мемлекеттің экономикаға араласуының іргелі заңдылығы мен қажеттілігі 

туралы түсінік беру. 

          Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық-әдіснамалық негіздерін, 

мәні мен мазмұнын; әлеуметтік-экономикалық процестердің дамуындағы негізгі үрдістер 

мен заңдылықтарды; экономиканы мемлекеттік реттеу құралдарын; макро, мезо - және 

микро - экономика негіздерін; экономиканы мемлекеттік реттеудің институционалдық 

негіздерін. 

Істеуі керек: әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестерге ғылыми талдау 

жасауды жүзеге асыру; экономикалық өсуге әсер ететін экзогендік және эндогендік 

факторларды бөліп көрсету. 

Дағдысы болу керек: макроэкономикалық көрсеткіштерді бағалауға. 

Құзыретті болу: елдің мемлекеттік және экономикалық өмірінде нарықтық 

қатынастардың тиімді қалыптасуын қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық 

процестерге әсер етудің әртүрлі тетіктері арқылы. 

 

 

Халықаралық экономикалық байланыс-5 кредит 

Пререквизиттер: Ұлттық экономика. 



Постреквизиттер: Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес 

қаржылық есеп. 

Пәннің мақсаты: студенттердің Халықаралық экономикалық байланыстардың мәні 

мен негізгі нысандарын түсінуі болып табылады. 

          Пәннің қысқаша сипаттамасы: "Халықаралық экономикалық қатынас" пәні 

тауарлар, қызметтер, активтер, идеялар саудасын және макроэкономикалық жанама 

әсерлерді, сондай-ақ тарифтер, сауда квоталары сияқты ережелер, ережелер мен саясаттың 

халықаралық капитал ағынына және валюта бағамына әсерін үйретеді. Бұл өзара 

әрекеттесудің маңызды салдары бар, соның ішінде жұмыссыздық пен инфляция, жеке 

секторлардың өсуі немесе құлдырауы, сондай-ақ жұмысшылардың әртүрлі санаттары 

үшін салдары. Олар ұлттық әл-ауқатқа, экономикалық тұрақтылыққа әсер етеді. 
Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: заманауи халықаралық экономиканың даму ерекшеліктерін, заңдылықтары 

мен мәселелерін. 

Істеуі керек: заңдармен жұмыс жасауды, өзара тиімділік алу үшін мемлекеттер 

арасындағы қатынастарда микро және макроанализ принциптерін қолдана білуді. 

Меңгеруі керек: заңдармен жұмыс істеу, өзара тиімділікке қол жеткізу үшін мемлекеттер 

арасындағы қатынастарда микро және макро талдау принциптерін қолдана білуді. 

Құзыретті болу: қазіргі халықаралық экономиканың даму ерекшеліктерін, заңдылықтары 

мен мәселелерін білу, заңдармен жұмыс істеу, өзара тиімділікке қол жеткізу үшін 

мемлекеттер арасындағы қатынастарда микро және макро талдау принциптерін іс жүзінде 

қолдану. 

 

 

Экономикалық талдау -5 кредит 

Пререквизиттер: Аймақтық экономика.  

Постреквизиттер: Кәсіпорын экономикасы.  

Пәннің мақсаты: студенттердің кәсіпорынның, ұйымның қаржы-шаруашылық 

қызметін талдаудың жаңа нысандары мен әдістерін меңгеруге мүмкіндік беретін білім 

алуы. 

          Пәннің қысқаша сипаттамасы: "Экономикалық талдау" пәні экономикалық 

ғылымды білдіреді, кәсіпорынның экономикасы мен қызметін зерттейді, бизнес-

жоспарларды орындау бойынша жұмысты бағалайды, олардың мүліктік және қаржылық 

жағдайын бағалайды және пайдаланылмаған резервтерді бағалау, ұйымдардың тиімділігін 

арттыру мақсатында. Пән студенттерге микроэкономикалық теориядан 

тұжырымдамаларды мемлекеттік саясат мәселелерін талдау үшін қолдануға үйретеді және 

макроэкономиканың негізгі тұжырымдамаларымен таныстырады. Кіріспе курс ретінде ол 

студенттерге күнделікті шешімдерден басқа, саясатты әзірлеу процесі туралы сыни ойлау 

үшін экономикалық негіздемені пайдалануға мүмкіндік береді. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: Экономикалық талдаудың негізгі бағыттары; кешенді талдаудың 

әртүрлі кезеңдері мен бағыттарында қолданылатын Экономикалық талдаудың әдістері; 

өндіріс резервтерін анықтау және бағалау тәсілдері; кешенді Экономикалық талдаудың 

нәтижелерін пайдалану бағыттары. 

Меңгеруі керек: ұйымда және оның негізгі құрылымдық бөлімшелерінде 

экономикалық талдау жүргізу; ұйымның өндірістік әлеуетін және оны пайдалануды 

бағалау, Өндірістік резервтерді жұмылдырудың шарттары мен факторларын анықтау және 

негіздеу, ұйымның қаржылық жағдайын және оның даму тенденциясын анықтау. 



Дағдылары болуы тиіс: экономикалық талдау жүргізу дағдылары; қаржылық 

талдау әдістері мен тәсілдері; бухгалтерлік есептілік материалдары бойынша 

кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау әдістемесі. 

Құзыретті болу: кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметін бағалау кезінде 

аналитикалық жұмысты жүзеге асыру және осы негізде қорытынды жасау, қаржылық 

есептіліктің деректері негізінде кәсіпорындардың қаржылық тұрақтылығын, өтімділігін, 

төлем қабілеттілігін, шығын сыйымдылығын, кірістілігін бағалауды жүргізу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаржылық талдау -5 кредит 

Пререквизиттер: Қаржы. 

Постреквизиттер: Қаржы нарықтары мен делдалдар.      

Мақсаты: корпорацияларды ұйымдастырудың теориялық және практикалық 

негіздерін және қалыпты қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу және алынған пайданы 

оңтайландыру мақсатында оларды тиімді басқаруды қамтамасыз ету. 

          Қысқаша мазмұны: "Қаржылық талдау" пәні қаржылық талдаудың негізгі 

бухгалтерлік ақпаратын ашады және компанияның әділ бағасын алу үшін ақша 

ағындарының әдіснамасын қолдана отырып, қаржылық талдауда осы ақпаратты қалай 

қолдануға болатындығын үйретеді.  Бұл пәннің мақсаты жоспарлау және бақылау 

салаларындағы қаржылық талдау туралы толық ақпарат беру. 

          Оқытудан күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: жылдық қаржылық есептіліктің құрылымы қандай;  қаржылық есептердің 

әрқайсысының талдамалы құндылығы қандай;  қаржылық есептілікке талдау жүргізудің 

жеке әдістерінің ерекшелігі мен қолданылу саласы қандай;  жүргізілген талдаудың 

қорытындысы бойынша жасалатын талдамалы есептің мазмұны қандай екендігін. 

Меңгеруі тиіс: Қазақстандық және халықаралық стандарттар бойынша дайындалған 

есептердің мазмұны мен құрылымын салыстыра білу, талдаудың мақсаты мен негізгі 

міндеттерін анықтау; фирманың қаржы шаруашылық қызметіндегі "тар жерлерді" 

жүргізілген талдау нәтижелері бойынша анықтау және оның қаржылық жағдайын 

жақсарту бойынша ұсыныстарды қалыптастыру. 

Дағды болуы тиіс: қаржылық есептілікке талдау жүргізу әдістемесіН;  кәсіпорынның 

қаржылық қызметін сипаттайтын көрсеткіштердің өзара байланысы. 

Құзыретті болуы тиіс: қаржылық есеп беру нысандарын экономикалық оқу; қаржылық 

есептілікке талдау жүргізу құралдары мен тәсілдерінің бүкіл жиынтығын пайдалану. 

 

 

 

Шет елдердің қаржы жүйесі -5 кредит 

               Пререквизиттер: Қаржы.  

               Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент. 

               Мақсаты: әр түрлі елдердегі қазіргі заманғы экономиканы қаржылық реттеу 

тетігін зерттеу, оларда шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметіне қаржылық 

бақылауды жүзеге асыру. 



                Қысқаша мазмұны: "Шет елдердің қаржы жүйесі" пәні шетелдік қаржы 

қатынастарының жүйесін жан-жақты түсінуге және реттеуге негізделген. Пән қаржы 

нарықтарының, нақты экономиканың және шетелдік қаржы институттарының өзара іс-

қимылын талдаудың заманауи тәсілдерін зерттейді. Пән қаржы нарықтарын шетелдік 

реттеудің өзекті тақырыптарын қамтиды. 
            Оқытудан күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: дамыған елдердің қаржы жүйелерін ұйымдастыру негіздерін, осы елдердің 

қаржы жүйелері буындарының жалпы және ерекше сипаттамаларын, дамыған елдердің 

қаржы жүйелері арасындағы өзара байланысты. 

Істей алу керек: дамыған елдердің қаржылық жүйелерінің буындарын сипаттауды (атап 

айтқанда, мемлекеттік және муниципалдық қаржы), дамыған елдердің қаржылық жүйелері 

туралы білімін өзінің практикалық қызметінде пайдалануды; экономиканың қазіргі даму 

үрдістері жағдайында қаржылық қатынастар саласындағы стандартты емес міндеттерді 

шешуді және экономикалық үрдістерді болжауды. 

Дағды болуы тиіс: дамыған елдердің қаржылық жүйелерінің даму үрдістері мен 

қайшылықтары туралы; дамыған елдерде болып жатқан экономикалық үдерістердің алуан 

түрлілігі, олардың қоғамда болып жатқан басқа процестермен байланысы туралы. 

Құзыретті болу: шет елдердің қаржы жүйесін дамытудың негізгі бағыттарында. 

 

 

Әлемдік экономика -5 кредит 

                Пререквизиттер: Аймақтық экономика. 

                Постреквизиттер: Шет мемлекеттердің салықтары. 

                Мақсаты: студенттерді әлемдік қаржы нарығындағы қазіргі жағдайда және 

қазақстандық тәжірибеде қаржы институттарының қызметін басқарудың негізгі 

проблемаларымен таныстыру, сондай-ақ осы проблемаларды шешудің нақты жолдарын 

ұсыну. Қаржы институттарының түрлерін және олардың қызметінің бағыттарын кешенді 

зерделеу, мемлекеттік реттеу мен қадағалаудың жекелеген түрлерін. 

               Қысқаша мазмұны: Пән жаһандық экономиканың экономикалық география 

саласындағы әртүрлі аспектілеріне және оның ресурстардың, дамудың, Халықаралық 

бизнес пен сауданың байланысты мәселелерімен байланысын ұсынады. Пән Халықаралық 

экономикалық қатынастар жүйесімен өзара байланысты әлеуметтік еңбек бөлінісі 

нәтижесінде қалыптасқан экономиканың жекелеген салаларын зерттейді. "Әлемдік 

экономика студенттерде әлемдік экономика, оның шеңберіндегі экономикалық 

қатынастар, мемлекеттің сыртқы экономикалық саясатының жұмыс істеу механизмдері, 

принциптері, нысандары мен әдістері туралы теориялық білім қалыптастырады. 
               Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: әлемдік экономиканың пайда болу және даму процесін; әлемдік 

экономиканың және оның негізгі субъектілерінің құрылымын, әлемдік экономиканың 

жұмыс істеу тетігін, Халықаралық экономикалық ынтымақтастық нысандарын, 

интернационалдандыру, әлемдік экономикадағы транс ұлттандыру және жаһандану 

процестерін, әлемдегі интеграциялық процестерді, жаһандық дағдарыстардың себептері 

мен көріністерін, қазіргі жағдайдағы әлемдік экономика дамуының негізгі үрдістерін. 

Істей алу керек: маманның заманауи моделіне құзыреттілік тәсіліне сәйкес өз бетінше, 

экономикалық процестерді, әлемдік экономикадағы нақты экономикалық жағдайларды 

сыни талдау, әртүрлі елдердің микроэкономикалық көрсеткіштерін салыстыруды жүзеге 

асыру, нарықтағы және жақын шет елдердегі шетелдік серіктестермен жұмыс істеу. 

Дағдысы болу керек: "Әлемдік экономика" пәнінің ұғымдық аппаратымен, әлемдік 

шаруашылық үдерістерін зерттеу әдістерімен, әлемнің түрлі елдерінің әлеуметтік - 

экономикалық дамуының негізгі заманауи үлгілерін талдау тәсілдерімен, іскерлік 

саладағы іскерлік операциялар мен менеджментті жүргізудің заманауи әдістерімен. 



Құзыретті болу: Халықаралық еңбек бөлінісіне қатысатын ұлттық экономикалардың 

және өндірістің халықаралық формаларына байланысты өндірістің басқа факторларының 

өзара әрекеттесуінен құрылған экономикалық жүйе. 

 

 

Қаржы органдарындағы есеп және аудит -5 кредит 

                Пререквизиттер: Бухгалтерлік есеп.  

                Постреквизиттер: Қаржылық бақылау және аудит. 

                Мақсаты: студенттерді қаржы органдарында есепке алу бойынша теориялық 

және практикалық даярлауды қамтамасыз ету. 

                Пәннің қысқаша сипаттамасы: "Қаржы органдарындағы есеп және аудит" пәні 

шешім қабылдаушыларға кәсіпорын туралы қаржылық ақпаратты ұсынудағы бухгалтерлік 

есептің рөлін зерттейді. Пайдаланушының көзқарасы бойынша Қаржылық есепті түсінуге 

ерекше назар аударылады. Пән активтерді, міндеттемелерді, меншікті капитал шоттарын, 

операциялар нәтижелері мен ақша ағындарын жабуды қоса алғанда, қаржылық жағдай 

туралы есеп беруді қамтиды. 
               Күтілетін нәтижелер: 

Білуі тиіс: саудада бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мен жүргізуді реттейтін нормативтік 

актілердің ережелерін; саудадағы шаруашылық операцияларды құжаттамалық ресімдеу 

жүйесін; саудада бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және жүргізу әдістемесін; сауда 

ұйымдарында есепке алу мен аудиттің мақсаттары мен міндеттерін. 

Меңгеруі керек: бухгалтерлік жазбаларды қалыптастыру, бухгалтерлік есеп және 

қаржылық (бухгалтерлік) есептілік тіркелімдерінде шаруашылық операцияларды көрсету 

үшін саудадағы есепті ұйымдастыру және жүргізу туралы білім жүйесін пайдалану; сауда 

ұйымдарының қызметін, сауда ұйымдарындағы ішкі бақылау жүйесін зерттеуді. 

Дағдысы болу керек: шоттарда, бухгалтерлік есеп тіркелімдерінде және қаржылық 

(бухгалтерлік) есептілікте тауар операцияларын көрсетуді. 

Құзыретті болу: сауда ұйымдарының аудитін ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз етуді 

әзірлеуде. 

 

 

 

Бухгалтерлік есеп принциптері-5 кредит 

                   Пререквизиттер: Бухгалтерлік есеп.  

                   Постреквизиттер: Көліктегі қаржылық есеп және есептілік. 

                   Мақсаты: қолданыстағы ұлттық және халықаралық стандарттарға, 

бухгалтерлік есеп принциптеріне, нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес бухгалтерлік 

есеп негіздерін, оны жүргізу дағдылары мен техникасын және ұйымдарды алудан тұрады. 

                  Пәннің қысқаша сипаттамасы: Бухгалтерлік есептің қағидаттары 

экономикалық дербестікті жинауды жүзеге асырады; шоттардың жұмыс жоспарының 

шоттарындағы шаруашылық операцияларды екі рет жазудың міндеттілігі; есепке алу 

объектілерін нарықтық құны бойынша ақшалай мәнде бағалау; өнім өндіруге ағымдағы 

шығындарды жүзеге асыру; шаруашылық құжаттаудың міндеттілігі; есепке алу 

құжаттарында қамтылған ақпаратты жүйелеу және жинақтау үшін есепке алу 

тіркелімдерін пайдалану; мүлік пен міндеттемелерді түгендеуді жүргізудің міндеттілігі; 

бухгалтерлік есепті жүргізу үшін есепке алу саясатын қалыптастыру. 

              Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: есептің негізгі концепциялары мен принциптерін, бухгалтерлік есептің 

объектілері мен әдістерін, қаржылық есептіліктің элементтерін. Бухгалтерлік есептің 

теориялық және әдіснамалық негіздерін білу, әр экономист үшін аудиторлық пікір 

қалыптастыру оның әрі қарайғы қызметінде қажетті бөлікке айналады. 



Меңгеруі тиіс: бухгалтерлік балансты, шоттар жүйесін және қос жазбаны, бағалау мен 

калькуляцияны, құжаттама мен түгендеуді, қаржылық есептілік нысандарын жасау және 

ұсыну кезінде алынған білімді дұрыс қолдану. 

Дағдысы болу керек: күрделі бухгалтерлік жағдайларды шешу кезінде. 

Құзыретті болу: ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес бухгалтерлік есепті 

ұйымдастырудың тұжырымдамалары мен қағидаттары, жүргізу негіздері, аудит 

жүргізудің дәйектілігі және сапаны бақылау; бастапқы және жиынтық есепті жүзеге 

асыру, компанияның қаржылық есептілігінің негізгі компоненттерін жасау, 

аудиторлардың жұмыс құжаттамасын жүргізу. 

 

 

 

Салық және салық салу - 4 кредит 

              Пререквизиттер: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқығы мен 

негіздері. 

              Постреквизиттер: Бағалы қағаздар нарығы. 

              Мақсаты: салық теориясын және салық салу жүйесін құрудың теориялық 

аспектілерін зерделеу, атап айтқанда, салықтардың экономикалық мазмұнын, 

функциялары мен қағидаттарын, Қазақстан Республикасының салықтары мен салық 

жүйесінің қалыптасуы мен дамуының тарихи кезеңдерін, елдегі салық реформаларының 

негізгі тұжырымдамаларын ашу, сондай-ақ салықтардың нақты түрлерін практикалық 

есептеу дағдыларын меңгеру, салықтық ықпал етудің әртүрлі құралдарын зерделеу, салық 

заңнамасын зерделеу. 

               Пәннің қысқаша сипаттамасы: "Салық және салық салу" пәні салықтардың, 

алымдардың және басқа да міндетті төлемдердің мәнін, салық салу мен салық жүйесінің 

негізгі қағидаттарын, қолданыстағы салық жүйесін, салық салу элементтерін, салықтық 

бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жүйесін, салық саясатын, салық 

реформаларын, ұйымдар мен жеке тұлғалардан алынатын салықтардың жалпы 

сипаттамасын, олардың сипаты мен есептеу тәртібін ашады. Бұл курстың мәні салықтар 

мен басқа да міндетті төлемдерді белгілеу мен алуға байланысты қатынастар болып 

табылады. 
               Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: салық салудың негізгі теорияларын; Қазақстан Республикасының салық 

жүйесінің негіздерін, салық салудың теориялық және әдіснамалық принциптерін, оларды 

есептеу әдістемесін, салық және алымдарды есептеу бойынша Салық есебі мен салық 

есептілігінің нысандарын және оларды толтыра білу, 

Істей алу керек: заңды және жеке тұлғаларға салық салуды құқықтық қамтамасыз ету 

бойынша қолда бар ақпараттық базаларды пайдалану. 

Дағдысы болу керек: салық салу бойынша негізгі ұғымдар жүйесі. 

Құзыретті болу: қызметтің әртүрлі салаларында экономикалық білім негіздерін 

пайдалану қабілеті; сақтандыру, банк қызметі, есепке алу және бақылау саласында 

бюджеттік, салықтық, валюталық қатынастарды реттейтін нормаларды қолдану қабілеті. 

 

 

 

Салықтық бақылау-4 кредит 

                 Пререквизиттер: Бухгалтерлік есеп. 

                 Постреквизиттер: Ақша. Несие. Банктер, Салық және салық салу. 

                 Курстың мақсаты: студенттердің салықтық жоспарлау және салықтық бақылау 

саласындағы білімдерін игеруі, салықтық жоспарлау және болжау қажеттілігін негіздеуге 

мүмкіндік беретін заманауи экономикалық ойлауды қалыптастыру және салықтар мен 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің уақтылы түсуіне салықтық бақылау 

жүргізу. 



               Қысқаша мазмұны: "Салықтық бақылау" пәні салық органдары жүзеге 

асыратын, орындалуын бақылау салық органдарына жүктелген Қазақстан 

Республикасының салық заңнамасы, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасы 

нормаларының орындалуына мемлекеттік бақылау болып табылады.  Пән-қазақстандық 

және халықаралық корпоративтік салық салудың теориялық негіздерін зерделейді, 

салықтық есепке алу және жоспарлау әдістерімен таныстырады, компанияның салық 

жүйесін бағалау мен оңтайландыруда құзыреттер алуға және халықаралық корпоративтік 

салық салуды әкімшілендіру дағдыларын алуға көмектеседі. 
            Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: салық құқығында қолданылатын ұғымдық аппарат, салық жауапкершілігі 

саласындағы негізгі құқықтық санаттардың мазмұны, салық құқық бұзушылық 

субъектілерінің құқықтық мәртебесі, салық құқық бұзушылықтары мен қылмыстарының 

түрлері мен мазмұны, салық жауапкершілігі туралы заңнаманы қандай нормативтік 

құқықтық актілер құрайды. 

Істей алу керек: салық жауапкершілігі саласындағы құқықтық ұғымдар мен санаттармен 

жұмыс істеу, заңды фактілерді және салық жауапкершілігіне тарту саласында олармен 

байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдау, салық жауапкершілігіне тарту 

саласындағы құқықтық нормаларды талдау, түсіндіру және дұрыс қолдану, шешім 

қабылдау және заңды әрекеттерді заңға сәйкес жасау. 

Дағдылары болуы тиіс: салық жауапкершілігі саласындағы заң терминологиясы, салық 

жауапкершілігі саласындағы құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдылары, құқықтық 

құбылыстарды, заң фактілерін, құқықтық қатынастар мен салық жауапкершілігі 

саласындағы құқықтық нормаларды талдау дағдылары. 

Құзыретті болу: салық жауапкершілігі саласындағы заң шығару және құқық қолдану 

қызметін талдау. 

 

 

 

 

Қаржы нарықтары мен делдалдар -5 кредит 

                  Пререквизиттер: Қаржылық талдау. 

                  Постреквизиттер: Инвестицияларды қаржыландыру және кредиттеу. 

                  Мақсаты: несие-есеп айырысу және валюталық қатынастардың негіздерін 

зерттеу, ақша, несие банк жүйесінің жұмыс істеу ерекшеліктерін қарастыру, халықаралық 

қаржы орталықтарының қызметін зерттеу, зейнетақы, сақтандыру жүйелерінің дамуы. 

                  Курстың қысқаша мазмұны: "Қаржы нарықтары мен делдалдар" пәні 

экономикалық бейіндегі жоғары білікті мамандарды қалыптастыратын оқу пәндерінің 

арасында маңызды орын алады. Бұл курс болашақ мамандардың инвестициялық процесті, 

оның қаржылық және несиелік қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру саласында 

кәсіби білім алуы үшін мақсатты теориялық және практикалық бағытқа ие. 

"Инвестицияларды қаржыландыру және Кредиттеу" пәнінде "Инвестициялар" ұғымы, 

олардың түрлері, белгілері; инвестициялық қызмет және оның нормативтік - заңнамалық 

базасы қаралады; Инвестициялық жобалаудың мәні, инвестицияларды қаржыландыру 

көздері, жобаларды тиімді іргелі микроэкономикалық талдау негіздері, нақты және 

портфельдік инвестициялар зерттеледі. Пәнді меңгерудің мақсаттары: білім алушылардың 

инвестициялық қызметті қаржыландыру мен кредиттеудің теориялық білімін алу, 

инвестициялық қызметті қаржыландыру мен кредиттеудің тиімділігін талдау саласында 

практикалық дағдылар мен іскерліктерді қалыптастыру. 
                 Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент:  

Білуі керек: ҚР Конституциясының негіздерін, Қазақстан Республикасындағы және 

халықаралық қатынастардағы шаруашылық процестерді реттейтін заң нормаларын;  нақты 

субъект пен қоғам, адам және қоршаған орта арасындағы тұлғааралық қатынастарды 

реттейтін, құқықтық, этикалық нормаларды, осы білімді практикалық қызметте ескеруді. 



Меңгеруі керек: өзінің кәсіби және әлеуметтік қызметінде білім мен дағдыларды 

пайдалануды, кәсіби функцияларды іске асырумен байланысты мақсаттар қою және 

міндеттерді тұжырымдау;- өзінің практикалық қызметінде қаржы, ақша, кредит және 

құқық теориясы бойынша білімді пайдалануды;  нақты жағдайларды талдау кезінде 

экономикалық сипаттағы проблемаларды анықтауды, әлеуметтік-экономикалық тиімділік 

критерийлерін, тәуекелдерді және ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларды 

бағалауды ескере отырып, оларды шешу тәсілдерін ұсынуды. 

Дағдылары болуы тиіс: қаржы және кредит, құқықтану, бухгалтерлік есеп және бақылау, 

шаруашылық қызметті талдауды, статистика, кәсіпкерлік пен коммерцияның құқықтық 

негіздері, аудитті, бағалы қағаздар нарығы, маркетинг және менеджмент, экономикалық-

математикалық модельдеу, арнайы қаржы-кредиттік және құқықтық пәндер саласындағы 

кәсіби білім. 

Құзыретті болу: дайындық бейіні бойынша талдау және зерттеу міндеттерін шешу үшін 

қаржы нарықтарының жұмыс істеуі және қаржы құралдарымен операциялар туралы 

білімді пайдалану қабілеті. 

   

            

                Шаруашылық жүргізуші субъектілерге және халыққа салық салу-5 кредит 

                Пререквизиттер: Сақтандыру. 

                Постреквизиттер: Бағалы қағаздар нарығы. 

                Мақсаты: "Шаруашылық жүргізуші субъектілерге және халыққа салық салу" 

пәнін оқу кезінде салық теориясы және шаруашылық жүргізуші субъектілердің теориялық 

құрылысы және салық салу жүйесі мәселелері қарастырылады. Салықтардың 

экономикалық мазмұны, функциялары мен принциптері қарастырылады. 

              Қысқаша сипаттама: "Шаруашылық жүргізуші субъектілерге және халыққа 

салық салу" пәні барлық салық төлеушілерге қолданылатын шаруашылық жүргізуші 

субъектілерге және халыққа салық салудың негізгі тұжырымдамаларын талқылаудан 

басталады. Жеке табыс салығының принциптері, жылжымайтын мүлікпен жасалатын 

операциялардың салықтық салдары, сондай-ақ компаниялар мен серіктестіктерге табыс 

салығының әсері туралы Кіріспе ақпарат талқыланады. Табыс салығының негізгі 

формуласын, соның ішінде кірістерден алып тастауды, қосуды, заңда қарастырылған 

шегерімдерді, жеңілдіктер мен несиелерді зерттеуге ерекше назар аударылады. 

            Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент:  

Білуі керек: салық және салық салу жүйесін қалыптастырудың теориялық негіздерін; 

нарықтық қатынастар жағдайында мемлекеттің салық саясатының негізгі бағыттарын; 

федералды, аймақтық және жергілікті салықтар мен алымдарды төлеушілердің құрамын 

және салық салу элементтерін. 

Істей алу керек: заңды және жеке тұлғалардан салықтар бойынша есеп айырысуды 

жасау; салықтардың бюджетке және бюджеттен тыс қорларға төлемдердің дұрыс 

есептелуі мен уақтылы түсуін бақылау әдістемесін қолдануды. 

Дағдылары болуы тиіс: бақылау органдарының заңнамалық базасын және түсіндіру 

материалдарын пайдалану дағдыларын. 

Құзыретті болуы тиіс: салық салу саласындағы әкімшілендіру органдарының бақылау іс-

қимылдарын іске асыруда. 

 

 

 

Экономикадағы қаржы салалары -5 кредит 

             Пререквизиттер: Экономикалық талдау. 

             Постреквизиттер: Көліктегі қаржылық есеп және есептілік. 

             Курсты оқу мақсаты: студенттерді шағын бизнес саласындағы 

ұйымдастырушылық және өндірістік-экономикалық қатынастармен таныстыру. 



             Қысқаша мазмұны: "Экономикадағы қаржы салалары" пәні қаржы экономикасы 

мен макроэкономикалық қағидаттар саласындағы сенімді дайындықты, сондай-ақ қаржы 

нарықтарын талдау үшін қажетті сандық әдістерді біріктіре отырып, қаржы 

экономикасының сандық дәрежесін алуға көмектеседі. Пән студенттерді қаржы саласында 

пайдалы болатын сандық әдістермен және теориямен таныстырады - портфель менеджері, 

тәуекелдерді басқару жөніндегі кеңесші немесе қаржылық талдаушы үшін. 

             Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: мемлекеттік қаржы жүйесін, әртүрлі деңгейдегі бюджеттерді қалыптастыру 

принциптерін, бюджет процесінің негізгі құраушылары. қоғамдық қаржыны 

қалыптастыруды, бөлу және пайдалану процесіндегі экономикалық қатынастардың 

жиынтығы жергілікті биліктің жұмыс істеуінің негізгі принциптерін. 

Меңгеруі керек: болашақ кәсіби қызметіне қатысты нормативтік және құқықтық 

құжаттарды құрастыру және пайдалануды. 

Дағдысы болу керек: мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асырудың экономикалық 

және әлеуметтік жағдайларын бағалау дағдысын. 

Құзыретті болу: операциялық (өндірістік) қызметті жоспарлауға және ұйымдастыруға 

қабілетті, кәсіпорындар мен ұйымдардың операциялық (өндірістік) қызметін басқаруда 

экономикалық есептеулер мен стратегиялық, тактикалық және жедел шешімдер қабылдау 

әдістерін меңгеруді. 

 

 

              Қаржылық есепке жатқызылатын халықаралық стандарттарына сәйкес 

қаржылық есеп – 5 кредит. 

              Пререквизиттер: Халықаралық экономикалық қатынастар. 

              Постреквизиттер: Халықаралық банк ісі. 

              Курстың мақсаты: тыңдаушыларға батыс елдеріндегі бухгалтерлік есеп 

тұжырымдамаларын, халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттарының ресейлік 

бухгалтерлік есептің негізгі ережелерінен айырмашылықтарын терең білу және түсіну, 

тыңдаушыларды бухгалтерлік есеп әдістемесімен, батыс фирмаларының қаржылық 

есептілігін дайындаумен және талдаумен таныстыру. 

              Қысқаша мазмұны: "Қаржылық есепке жатқызылатын халықаралық 

стандарттарына сәйкес қаржылық есеп"  пәні халықаралық қаржылық есептілік 

стандарттары жөніндегі комитет әзірлеген қаржылық есептілік стандарттарын қарайды 

және зерделейді. Оқу процесі барысында стандарттарды теориялық баяндау және оқу-

практикалық мысалдар негізінде стандарттардың мақсаты мен қолданылу аясы, 

бухгалтерлік есеп тәртібі, ХҚЕС бойынша қаржылық есептілікте ақпаратты ашу сияқты 

мәселелер қаралады. Пәнді оқытудың мақсаты-халықаралық стандарттарға сәйкес 

ұйымдардың қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты жинау, тіркеу 

және өңдеу дағдыларын игеру. Пәнді зерделеу міндеттері қаржылық есептіліктің 

халықаралық стандарттарын, оның ішінде ақша қаражатын, дебиторлық берешекті, 

қорларды, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді есепке алуды, міндеттемелер 

мен меншікті капиталды есепке алуды, қаржылық есептілікті ұсынуды көздейтін іргелі 

тақырыптар курсы бойында қараудан тұрады. 
             Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: Экономика, менеджмент, маркетинг, қаржы және т.б. теориялық негіздерін; 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы 

мемлекеттік сектордың рөлін; қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық 

нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды, ҚР құқықтық жүйесі мен 

заңнамасының негіздерін. 

Істеуі керек: өзінің кәсіби қызметінде жалпы қабылданған әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарға бағдарлануы; кәсіби қызметпен байланысты әртүрлі жағдайлар мен 

жағдайларда икемді және ұтқыр болуы; қазіргі заманғы ақпараттық ағымдарға 



бағдарлануы және әлемдік экономикадағы серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге 

бейімделуі; кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды пайдалануы. 

Дағдысы болу: қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес ұйымдарда 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру әдістемесін қолдануда; болашақ кәсіби қызметте 

теориялық және практикалық білімді пайдалануды. 

Құзыретті болу: ҚЕХС сәйкес қаржылық есепке алу негіздерінде. 

 

 

Мемлекеттік қаржы - 4 кредит 

          Пререквизиттер: Статистика. 

          Постреквизиттер: Темір жол көлігі кәсіпорындарының қаржысы.   

          Курсты зерделеу мақсаты: мемлекеттің қаржы саясатын талдау, өткен және қазіргі 

кездегі қаржы ғылымының негізгі ережелерін зерделеу негізінде мемлекеттік қаржы 

саласындағы басқарушылық шешімдерді дайындау және халық шаруашылығында 

жоспарланған түпкі нәтижелерге қол жеткізу үшін қазіргі заманғы қаржы тетіктерін тиімді 

пайдалану дағдыларын қалыптастыру. 

          Қысқаша мазмұны: "Мемлекеттік қаржы" пәні қаржылық жүйеде, шаруашылық 

қызмет субъектілерінде және мемлекеттің қаржылық қатынастарын ұйымдастыруда, 

кредит пен банктерде, бюджетте, бюджет жүйесінің деңгейлерінде, сондай-ақ 

практикалық жағдайлар мен талдауды қолдана отырып, халықаралық қаржы ұйымдары 

туралы теориялық білім мен практикалық дағдыларды береді. 
           Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: мемлекеттік қаржы жүйесін, әр түрлі деңгейдегі бюджеттерді құру 

принциптерін, бюджеттік процестің негізгі компоненттерін. мемлекеттік қаржыны 

қалыптастыру, бөлу және пайдалану процесіндегі экономикалық қатынастардың 

жиынтығы, жергілікті билік органдарының жұмысының негізгі принциптерін. 

Істей білуі керек: болашақ кәсіптік қызметке қатысты нормативтік-құқықтық құжаттарды 

қолдана және жасауды.  

Дағдысы болу: мемлекеттік бағдарламаларды іске асырудың экономикалық және 

әлеуметтік жағдайларын бағалау дағдыларына. 

Құзыретті болу: экономикалық мәселелерді шешуге қажетті деректерді жинау, талдау 

және өңдеу мүмкіндігі. 

 

 

 

Банк ісі - 4 кредит 

              Пререквизиттер: Маркетинг.  

              Постреквизиттер: Бағалы қағаздар нарығы.      

              Мақсаты: коммерциялық банктердің қызметін ұйымдастыру, қазақстандық және 

халықаралық нарықтарда банк операцияларын білікті жүргізу саласында теориялық және 

практикалық білім алу. Банк қызметін ұйымдастырудың, банктік операцияларды 

жүргізудің заңнамалық негіздерін бағдарлай алатын, банк ісі туралы теориялық білімді 

кәсіби қолдана алатын және нәтижесінде оңтайлы шешімдер таба алатын және өз 

ұстанымдарын дәлелдей алатын студенттің мамандандырылған дайындығын қамтамасыз 

ету. 

             Қысқаша мазмұны: "Банк ісі" пәні банк жүйесінің жұмысын қарастырады. Онда 

қазіргі коммерциялық банктің мәні, құрылымы, функциялары, несие ресурстарын 

жұмылдыру және пайдалану, банктік тәуекелдерді басқару, несие беру және қолма-қол 

ақшасыз төлемдерді ұйымдастыру, Банктің инвестициялық қызметі, халықаралық банктік 

операциялар, банктік қызметтердің дәстүрлі емес түрлері, банктік менеджмент және 

маркетинг және т. б. Мақсаты-студенттерді қазақстандық банктерде банк ісін жүргізудің 

ерекшеліктерімен таныстыру, белгілі бір теориялық ұғымдарды ашу және банкті тиімді 



басқару үшін қажетті статистикалық талдаудың әртүрлі әдістерін қолдана алатын 

студенттердің практикалық білімдерін бекіту. 
            Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: ұлттық және халықаралық экономикадағы коммерциялық банктердің рөлін, 

банк жүйесінің құрылымын. 

Істей алу керек: коммерциялық банктің жарияланған есебін талдауды; банктің 

заңнамалық және нормативтік актілерімен жұмыс істеуді. 

Дағдысы болу керек: банк жүйесінің жағдайы және несие ұйымдарының қызметі туралы 

өзекті ақпаратты жинау және өңдеу әдістерін. 

Құзыретті болу: клиенттерге кассалық есеп айырысу қызметін көрсетуді, банкаралық 

есеп айырысуды, экспорттық импорттық операциялар бойынша есеп айырысуды жүзеге 

асыру қабілеті; клиенттердің кредит қабілеттілігін бағалау, кредиттерді беру мен 

сүйемелдеуді жүзеге асыру және ресімдеу, банкаралық кредиттер нарығында операциялар 

жүргізу, нысаналы резервтерді қалыптастыру және реттеу қабілеті. 

 

4 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредитте

р 

Семестр  

Академиялық дәрежесі: 6В04146-Қаржы 

білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры 

1 БП 
IKN 4225 

Инвестицияларды қаржыландыру және 

несиелеу 

5 7 

BKN 4225 Бағалы қағаздар нарығы 

2 ПП KBA 4310 Қаржылық бақылау және аудит    5 7 

ShES  4310 Шет елдердің салықтары   

3 ПП TZhKK 

4310 

Темір жол көлігі кәсіпорындарының 

қаржысы    

5 7 

KKEEB  

4310 

Көліктегі қаржылық есептілік және есеп 

беру 

 

 

 

 

Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу -5 кредит 

             Пререквизиттер: Қаржы нарықтары мен делдалдар. 

             Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу және қорғау.      

             Мақсаты: студенттерді курстың негізгі бөлімдерімен таныстыру және оларды 

инвестиция саласындағы ғылыми және практикалық білімдермен қаруландыру. 

             Қысқаша мазмұны: "Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу" пәні 

экономикалық бейіндегі жоғары білікті мамандарды қалыптастыратын оқу пәндерінің 

арасында маңызды орын алады. Бұл курс болашақ мамандардың инвестициялық процесті, 

оның қаржылық және несиелік қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру саласында 

кәсіби білім алуы үшін мақсатты теориялық және практикалық бағытқа ие. " 

Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу " пәнінде  "Инвестициялар" ұғымы, 

олардың түрлері, белгілері; инвестициялық қызмет және оның нормативтік - заңнамалық 

базасы қаралады; инвестициялық жобалаудың мәні, инвестицияларды қаржыландыру 

көздері, жобаларды тиімді іргелі микроэкономикалық талдау негіздері, нақты және 

портфельдік инвестициялар зерттеледі.  
             Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 



Білуі керек: инвестициялық және инновациялық жобаларды қаржыландыру мен 

несиелендіруді ұйымдастырудың әдістерін, құралдары мен ерекшеліктерін; 

инвестициялық және инновациялық жобаларды қаржыландыру мен несиелендіру 

процесінде ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді әзірлеудің, қабылдаудың 

және негіздеудің негізгі әдістері мен құралдарын. 

Істей алу керек: әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды 

толерантты қабылдай отырып, инвестициялық және инновациялық жобаларды 

қаржыландыру мен несиелендіруді ұйымдастыру процесінде ұжымды басқаруды; 

инвестициялық және инновациялық жобаларды қаржыландыру мен несиелендіруді 

ұйымдастыру процесінде ұйымдастыру-басқару шешімдерін қабылдау және негіздеуді. 

Дағдысы болу керек: ұжымды және инвестициялық және инновациялық жобаларды 

қаржыландыру мен несиелендіруді ұйымдастыру технологияларын басқару дағдысы; 

инвестициялық және инновациялық жобаларды қаржыландыру мен несиелендіруді 

ұйымдастыру процесінде ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді қабылдау және 

негіздеу дағдысы. 

Құзыретті болу: кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы мәліметтерді 

жинау және талдау мүмкіндігі. 

 

 

Бағалы қағаздар нарығы-5 кредит 

               Пререквизиттер: Банк ісі. Салық салу. 

               Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе 

кешенді емтиханды дайындау және тапсыру. 

               Мақсаты: Студенттерді мемлекеттік макроэкономикалық реттеу жүйесінің 

маңызды құрамдас бөлігі ретінде бағалы қағаздар нарығының мәні мен ерекшеліктерімен 

таныстыру. 

              

             Қысқаша мазмұны: "Бағалы қағаздар нарығы" пәні әлемдік экономиканың өсуіне 

сәйкес тұрақты дамуда.  Бағалы қағаздар нарығы халықаралық, ұлттық және өңірлік 

нарықтарды, бағалы қағаздардың нақты түрлерінің нарықтарын, мемлекеттік және 

мемлекеттік емес бағалы қағаздардың, бастапқы және қайталама немесе туынды бағалы 

қағаздардың нарықтарын қамтиды. Пән бағалы қағаздар саудасындағы қазіргі 

тенденциялар туралы практикалық түсінік беруге арналған. Онда әр түрлі нарық 

қатысушыларының типтік саясаты және сауда бағаларын анықтау процесіне қатысатын 

өзара іс-қимыл қарастырылады. Сондай-ақ, тақырып сауда протоколдары туралы және 

олардың өтімділікті қалай тудыратыны туралы егжей-тегжейлі түсінік береді. 
            

            Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: Бағалы қағаздар нарығының ерекшеліктерін, экономикалық және әлеуметтік 

салдарды, этика талаптарын, кәсіпорынның қаржы саясатының талаптарын ескере 

отырып, бағалы қағаздар нарығының дамуын тежейтін проблемаларды, ұйымдық-

экономикалық шешімдер табу және олар үшін жауапкершілік алуды. 

Істеуі керек: шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді жинау және 

талдауды; үлгілік әдістемелер мен бағалы қағаздар нарығының қолданыстағы 

нормативтік-құқықтық базасы негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін 

сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеуді; бағалы қағаздар нарығы 

саласындағы ақпаратты талдаудың жалпы және әлеуметтік әдістерін пайдалану; қойылған 

міндетке сәйкес бағалы қағаздар нарығы бойынша экономикалық деректерді өңдеу үшін 

аспаптық құралдарды таңдау, есеп айырысу нәтижелерін талдау және алынған 

қорытындыларды негіздеу; әртүрлі меншік нысанындағы фирмалар мен компаниялардың 

есептілігіндегі бағалы қағаздар нарығын дамыту саласындағы ақпаратты талдау және 



түсіндіру және алынған мәліметтерді экономикалық шешімдер қабылдау үшін пайдалану; 

әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстардағы бағалы қағаздар нарығы 

бойынша отандық және шетелдік статистика деректерін талдау және түсіндіру.  

Дағдылары болуы тиіс: бағалы қағаздардың құны мен кірістілігін есептеуді жүргізу 

дағдылары (тәжірибе алу).  

Құзыретті болу: бағалы қағаздар нарығына қаржы нарығының басқа сегменттерімен 

байланысты. 

 

 

 

 

Қаржылық бақылау және аудит-5 кредит 

              Пререквизиттер: Корпоративтік қаржы.  

              Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе 

кешенді емтиханды дайындау және тапсыру. 

              Мақсаты: бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есеп, аудит, қаржылық бақылау 

әдіснамасы және нормативтік реттеу бойынша студенттердің іргелі білімдерін 

қалыптастыру. 

              Пәннің қысқаша сипаттамасы: Осы пән аясында студенттер негізгі бизнес-

процестердің қаржылық есептілікпен, сондай-ақ технологияның қаржылық аудитке әсері 

туралы біледі. Курс студенттерді талдау арқылы жүргізеді қаржылық бақылау және уақыт 

өте келе негізгі коэффициенттерді есептеп, тенденцияларды талдайтын практикалық 

мысалдарды қолдана отырып, ұйымның есептілігі. Соңында, "жалпы кітап рецептері" 

сияқты тақырыптарды қарастырып, алаяқтықтың тарихи және қазіргі жағдайларын 

талқылауға қатыса отырып, қатысушылар қаржылық есептілікте "қызыл жалауларды" 

қалай тануға болатындығын біледі. 

             Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 
Білуге тиіс: қаржылық бақылау және аудит түсінігі және ұйымдық-құқықтық негіздері. 

Меңгеруі керек: қаржы-құқықтық институттардың құқықтық мазмұнын талдау,  

қаржылық-құқықтық актілердің мазмұнын анықтау және олардың ережелерін алдағы 

лауазымдық мақсаттары бойынша практикалық қызметте дұрыс қолдану. 

Дағдысы болу керек: Қаржы-шаруашылық операцияларды жүзеге асыру кезінде 

пайдаланылатын төлем және есеп айырысу құжаттарын сараптау. 

Құзыретті болу: шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы-шаруашылық 

қызметінде. 

 

 

 

 

 

 

Шет елдердің салықтары -5 кредит 

                Пререквизиттер: Әлемдік экономика. 

                Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе 

кешенді емтиханды дайындау және тапсыру. 

                Мақсаты: студенттерге өздерінің ғылыми және практикалық қызметінде 

қолдануы керек басқа мемлекеттердегі салық жүйелерінің жұмыс істеу тәжірибесі туралы 

түсінік алуға көмектесу. 

                Пәннің қысқаша сипаттамасы: "Шет елдердің салықтары" пәні студенттердің 

қаржылық және бухгалтерлік есеп саласындағы халықаралық салық салудың күрделі 

әлеміне бағдарлануына бағытталған. Тақырып шығындарды бөлу тұжырымдамаларына, 

соның ішінде жалпы әдістерге, балама әдістерге және "бақыланатын шетелдік 



корпорациялардың өзара есептеулері", Шетелдегі салықтарды бөлу тетіктері сияқты 

арнайы ережелерге ерекше назар аударады. 

               Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: дамыған және дамушы елдерде салық салуды дамытудың негізгі бағыттарын. 

Істей алу керек: шет елдерге салық салудағы жаңа құбылыстар туралы деректерді өз 

бетінше табуды. 

Дағдысы болу керек: шет елдердегі салық салу үрдістерін талдау, салық салуды 

жетілдіру үшін үздік тәжірибелерді бейімдеу әдістемелері. 

Құзыретті болу: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді 

жинауды, талдауды және өңдеуді жүзеге асыруға қабілетті болу; әлеуметтік-

экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистиканың 

деректерін талдауға және түсіндіруге, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру 

үрдістерін анықтауға қабілетті болу. 

 

 

 

Теміржол көлігі кәсіпорындарының қаржысы - 5 кредит 

                Пререквизиттер: Мемлекеттік қаржы. 

                Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе 

кешенді емтиханды дайындау және тапсыру. 

                Мақсаты: теміржол көлігін қаржылық жоспарлау саласында студенттердің 

теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру.  

                 Пәннің қысқаша сипаттамасы: теміржол көлігі кәсіпорындарының қаржысы-

бұл ақшалай кірістер мен ресурстар қорын құру, бөлу және пайдалану арқылы тасымалдау 

қызметтерін өндірумен және сатумен байланысты экономикалық қатынастар жүйесі. 

                Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: теміржол көлігін қаржыландыруды ұйымдастырудың негізгі ерекшеліктері. 

Заманауи мазмұнды түсіну. Шешім қабылдау. 

Істей алу керек: Теміржол көлігі кәсіпорнының мәнін анықтау. 

Дағдысы болу керек: халықаралық терминологияны қолдана отырып, мемлекеттік қаржы 

және кәсіпорын қаржысы жөніндегі тұжырымдамалық аппарат. 

Құзыретті болу: логикалық ойлау, талдау, жүйелеу, жалпылау, ақпаратты сыни тұрғыдан 

түсіну, зерттеу міндеттерін тұжырымдау және оларды шешу жолдарын таңдау қабілеті. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көліктегі қаржылық есеп және есеп беру-5 кредит 

                Пререквизиттер: Экономикадағы қаржы салалары. 

                Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе 

кешенді емтиханды дайындау және тапсыру. 

                Мақсаты: жеткізуді ұйымдастыруға және тасымалдаушыны таңдауға 

логистикалық тәсілді ескере отырып, жеткізу тізбегін басқару және көлік түрлерінің 

инфрақұрылымын тиімді пайдалану саласында кәсіби қызмет дағдыларын, прогрессивті 

технология бойынша көлік-логистикалық сервисті тиімді ұйымдастыру қабілетін 

меңгерген мамандарды даярлау, студенттердің нақты ғылыми түсініктері мен 



материалдық ағындарды басқару дағдыларын қалыптастыру, операцияларды, рәсімдер 

мен функцияларды интеграциялау және үйлестіру негізінде жүктер мен жолаушыларды 

тиімді жеткізу әдістерін зерделеу болып табылады, ресурстардың жалпы шығындарын 

азайту мақсатында осы процестің аясында жүзеге асырылады. 

            Курстың қысқаша мазмұны: Пән бухгалтерлік есеп принциптерінің жалғасатын 

курсын білдіреді және бухгалтерлік есепте мамандандырылған студенттерге арналған. Бұл 

курста кәсіби ойлауды дамытуға ықпал ететін негізгі тақырыптар 

зерттеледі.кәсіпорынның активтерін, міндеттемелерін және капиталын бухгалтерлік есеп 

шоттарында көрсету тәртібі мен рәсімдерін, бағалаудың қолданылатын әдістерін қарайды.  

         Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: озық техника мен технологияны қолдануға негізделген көлік логистикасын 

басқарудың жалпы қағидаттарын; көлік-логистикалық инфрақұрылым, жүктерді 

жеткізудің логистикалық технологиясының функциялары мен қағидаттары, көлік 

логистикасындағы шарттық қатынастардың құқықтық негізін. 

Істей алу керек: өндірістік жағдайларда оқытылатын пәннің теориялық негіздерін 

пайдалану; жүктерді жеткізудің логистикалық технологиясын құру;– тасымалдаушыны 

және тасымалдау тәсілін таңдау бойынша шешім қабылдау; жүктерді жеткізу жүйесін 

салыстырмалы экономикалық бағалауды жүргізу; практикалық дағдыларды меңгеру; 

тасымалдау процестерінің логистикалық шығындарын анықтау; логистикалық жүйелердің 

тиімділігін анықтау, көлік жүйесін оңтайландырудың шарттары, факторлары мен 

өлшемдері. 

Дағдылары болуы тиіс: бухгалтерлік есептің басқа оқу пәндерімен байланысы туралы; 

Пайдаланушылар үшін ақпаратты дайындау кезіндегі қаржылық, салықтық және 

басқарушылық есептің өзара байланысы туралы; қызметтің Қаржы-шаруашылық 

жұмысын жүзеге асырудағы және бухгалтерлік қаржылық есепті жүргізудегі ықтимал 

бұзушылықтар мен қателер туралы; 

Құзыретті болу: ұйымның жоспарлы-есептік жұмысын жүзеге асыру, жобалық 

шешімдерді, Ұйымның экономикалық дамуының ағымдағы және перспективалық 

жоспарларының бөлімдерін, бизнес жоспарларды, сметаларды, есептік-есептік 

құжаттаманы, шығындар нормативтерін және әзірленген жобаларды, жоспарларды, 

бағдарламаларды іске асыру жөніндегі тиісті ұсыныстарды әзірлеу қабілеті. 

 


	Цель изучения курса: 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  к...

