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Жалпы модульдердің пәндері

Мамандықтық базалық модульдерінің пәндері

Білім беру траекторияларының пәндері



Кіріспе

Оқу үрдісінде әрбір студент оқу түрі мен базалық біліміне байланыссыз, таңдап алынған мамандық бойынша бакалавр дәрежесін алу үшін теориялық оқудың 129 кредит ең төменгі  

көлемдегі білім беру бағдарламасын меңгеруі тиіс.   

Міндетті компанент (МК) – таңдап алынған траекторияға байланыссыз студенттермен міндетті түрде оқытылатын сәйкес кредит көлеміндегі оқу пәндері.

Таңдау компоненті (ТК) – нақты білім беру бағдарламасының ерекшеліктерін және пререквизиттерін ескере отырып кез келген академиялық кезеңде студентпен таңдап алынатын және 

нақты білім беру траекториясының ерекшеліктерін көрсететін сәйкес кредит көлеміндегі оқу пәндері. 

Білім беру траекториясы – студент оларды табысты меңгеру нәтижесінде белгілі бір кәсіптік қызметтер үшін қажетті білімдерге, дағдыларға, біліктілікке  ие болатын МК және ТК 

пәндерінің жиынтығы.

Білім берудің кредиттік технологиясы жағдайында әрбір студент  эдвайзердің көмегімен өзінің білім беру траекториясын (бағдарламасын) қалыптастырады. 

Студенттің оқу траекториясын иілгіш және өз бетінше жан-жақты анықтау мүмкіндіктерін құру мақсатында білім беру траекториясын (мамандануды) ескере отырып таңдау компонентіне 

кіретін пәндердің тізімін құрайтын  ЭПК – элективті пәндер каталогы құрылады. 

Әрбір пәннің қысқаша мазмұны, пәнді оқытудың мақсаты мен мәселелері және пәнді оқытудан күтілетін нәтижелер, пәннің кредиттердегі көлемі көрсетіледі. 

Білім беру траекториясын қалыптастыру кезінде:

оқуды аяқтағаннан кейін таңдап алынатын кәсіптік қызметтің саласын анықтау;

осы қызмет саласында талап етілетін құзыреттіліктерді анықтау;

аталған құзыреттіліктерді қалыптастыратын ТК пәндерін іріктеу;

пререквизиттерді ескере отырып МК пен ТК пәндерінің реттілігін және семестрдегі орташа ұсынылтаны жүктемені анықтау (күндізгі оқу бөліміндегі студенттер үшін – 18-21 кредит, 

сыртқы оқу түрі 15-17 кредит, кешкі оқу түрі – 12-15 кредит) ұсынылады.

    Элективті пәндерді ретсіз таңдауға жол бермеу үшін студенттерге  «Мирас» университетінің мамандарымен еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің талаптарын 

ескере отырып  әзірлеген үш білім беру траекториясы ұсынылады (А, Б, В).

Білім беру бағдарламасы міндетті компонент пен таңдау компоненттерінің пәндерінен тұратын, студенттің таңдап алған білім беру траекториясына байланыссыз оқытылатын 

мамандықтың базалық модульдерді және мамандануды алу мақсатында студентпен игерілетін таңдау компонентінің пәндерінен тұратын мамандық модульдерін қамтиды. 

Жоғары білім мамандығының мамандануы бойынша білім беру бағдарламаларын сапалы меңгеру үшін оқудың аяқталуына дейін таңдап алынған траекторияны ұстану ұсынылады.



Қалыптасатын құзыреттіліктер мен дағдылар:

коммерциялық құрылымдардың бизнес-жоспарларын құрастыра білу;

шаруашылық субъектілердің, қаржы-несиелік институттардың қаржылық қызметін басқару, талдау және бақылау жүргізе білу;

шаруашылық субъектілерге заң кеңестіерге заң және консалтингтік қызмет көрсете білу;

ЖОО дейінгі білім беретін мекемелерде білім беру қызметін жүргізе білу;

экономикалық жүйенің барлық салаларында үрдістер мен құбылыстар, экономиканы құқықтық қамтамасыз ету негіздері, танудың ғылыми әдістерінің мүмкіндіктері туралы түсініктерді 

меңгеріп, оларды ҚР нарықтық экономикасының қалыптасуы мен дамуы үрдісінде пайда болатын нақты мәселелерді шешуде қолдана білу;

гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдардың негізгі даму бағыттарын білу;

қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру негіздерін, қаржы-банк жүйесінің әрекет етуінің теориялық, тәжірибелік тұстарын, мемлекеттік қаржы мен 

корпорациялардың қаржыларын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін  және нарықты реттеу мақсатында қаржы-несиелік тетіктерді қолданудың әлемдік тәжірибесін білу;

кәсіптік және әлеуметтік қызметте білі мен дағдыларды пайдалана білу;

кәсіптік қызметті жүзеге асырумен байланысты мақсаттарды қойып, мәселелерді анықтай білу;

типтік есептердің шешімдерін анықтау және стандарттық емес есептепді шығару, талдамалық қабілетті талап ететін қызметтерде өз бетінше жұмыс істей алуы;

жүйенің, органның, шаруашылық субъектінің заңнама шеңберіндегі ҚР заңнамалық актілерімен және халықаралық құқық нормаларымен қарастырылған басқа да  қызметтерді  тұрақты 

жүзеге асыру үшін қаржылық-құқықтық тетіктердің әдістері мен түрлерін қолдана білу;

банк ісін, несиенің түрлері мен нысандарын ұйымдастыра білу;

кәсіптік қызметте ақша, несие, қаржы теориялары туралы білімдерді қолдана білу, қаржы-несие жүйесін басқару саласындағы негізгі құбылыстар мен  туындаған мәселелердің мазмұнын 

түсіну;

қаржылық институттар мен банктер жүйесіндегі қаржылық-несиелік мекемелердің орнын бағалай білу;

қаржы-бюджеттік салада, банк және сақтандыру ісінде, салық салуда, қор және валюта нарықтарында, заң қызметі саласында үнемі өзгеретін экономикалық конъюнктура жағдайындағы 

практикалық жұмыс дағдылары.

Кәсіптік қызметтің салалары:

республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар;

ҚР Қаржы министрлігі, ҚР экономикалық даму және сауда министрлігі, министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметтері;

ҚР Ұлттық банкті, қаржы нарықтар мен қаржы ұйымдарының қызметін реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттік;

банктер мен биржалар;

сақтандыру, зейнеткерлік, ипотекалық және лизингтік компаниялар;

ломбардтар, несиелік серіктестіктер;

бюджеттік мекемелер мен ұйымдар;

инвестициялық қорлар;

түрлі ұйымдастыру-құқықтық нысандағы шаруашылық субъектілер;

экономикалық соттар;

Жемқорлыққа қарсы агенттік (қаржы полициясы);

ғылыми-зерттеу ұйымдары;

ЖОО дейінгі білім беру мекемелері (мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер).

Ұсынылатын А траекториясы

Банк ісі



Ұсынылатын Б траекториясы

Салық және салық салу
Қалыптасатын құзыреттіліктер мен дағдылар:

коммерциялық құрылымдардың бизнес-жоспарларын құрастыра білу;

шаруашылық субъектілердің, қаржы-несиелік институттардың қаржылық қызметін басқару, талдау және бақылау жүргізе білу;

шаруашылық субъектілерге заң кеңестіерге заң және консалтингтік қызмет көрсете білу;

ЖОО дейінгі білім беретін мекемелерде білім беру қызметін жүргізе білу;

экономикалық жүйенің барлық салаларында үрдістер мен құбылыстар, экономиканы құқықтық қамтамасыз ету негіздері, танудың ғылыми әдістерінің мүмкіндіктері туралы түсініктерді 

меңгеріп, оларды ҚР нарықтық экономикасының қалыптасуы мен дамуы үрдісінде пайда болатын нақты мәселелерді шешуде қолдана білу;

гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдардың негізгі даму бағыттарын білу;

қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру негіздерін, қаржы-банк жүйесінің әрекет етуінің теориялық, тәжірибелік тұстарын, мемлекеттік қаржы мен 

корпорациялардың қаржыларын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін  және нарықты реттеу мақсатында қаржы-несиелік тетіктерді қолданудың әлемдік тәжірибесін білу;

кәсіптік және әлеуметтік қызметте білім мен дағдыларды пайдалана білу;

кәсіптік қызметті жүзеге асырумен байланысты мақсаттарды қойып, мәселелерді анықтай білу;

типтік есептердің шешімдерін анықтау және стандарттық емес есептепді шығару, талдамалық қабілетті талап ететін қызметтерде өз бетінше жұмыс істей алуы;

жүйенің, органның, шаруашылық субъектінің заңнама шеңберіндегі ҚР заңнамалық актілерімен және халықаралық құқық нормаларымен қарастырылған басқа да  қызметтерді  тұрақты 

жүзеге асыру үшін қаржылық-құқықтық тетіктердің әдістері мен түрлерін қолдана білу;

салық салуды, салықтық әкімшілікті жүзеге асыру және қаржылардың бюжетке толық және дер кезінде түсуін қадағалай білу;

салық және салық салу теориялары туралы білімдерді қолдана білу, салық жүйесін басқару саласындағы негізгі құбылыстар мен  туындаған мәселелердің мазмұнын түсіну;

салық басқармаларындағы практикалық жұмыс дағдылары.

Кәсіптік қызметтің салалары:

республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар;

ҚР Қаржы министрлігі, ҚР экономикалық даму және сауда министрлігі, министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметтері;

ҚР Ұлттық банкті, қаржы нарықтар мен қаржы ұйымдарының қызметін реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттік;

банктер мен биржалар;

сақтандыру, зейнеткерлік, ипотекалық және лизингтік компаниялар;

ломбардтар, несиелік серіктестіктер;

бюджеттік мекемелер мен ұйымдар;

инвестициялық қорлар;

түрлі ұйымдастыру-құқықтық нысандағы шаруашылық субъектілер;

экономикалық соттар, жемқорлыққа қарсы агенттік (қаржы полициясы);

ғылыми-зерттеу ұйымдары;

ЖОО дейінгі білім беру мекемелері (мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер).



Ұсынылатын В траекториясы

Сақтандыру ісі
Қалыптасатын құзыреттіліктер мен дағдылар:

коммерциялық құрылымдардың бизнес-жоспарларын құрастыра білу;

шаруашылық субъектілердің, қаржы-несиелік институттардың қаржылық қызметін басқару, талдау және бақылау жүргізе білу;

шаруашылық субъектілерге заң кеңестіерге заң және консалтингтік қызмет көрсете білу;

ЖОО дейінгі білім беретін мекемелерде білім беру қызметін жүргізе білу;

экономикалық жүйенің барлық салаларында үрдістер мен құбылыстар, экономиканы құқықтық қамтамасыз ету негіздері, танудың ғылыми әдістерінің мүмкіндіктері туралы түсініктерді 

меңгеріп, оларды ҚР нарықтық экономикасының қалыптасуы мен дамуы үрдісінде пайда болатын нақты мәселелерді шешуде қолдана білу;

гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдардың негізгі даму бағыттарын білу;

қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру негіздерін, қаржы-банк жүйесінің әрекет етуінің теориялық, тәжірибелік тұстарын, мемлекеттік қаржы мен 

корпорациялардың қаржыларын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін  және нарықты реттеу мақсатында қаржы-несиелік тетіктерді қолданудың әлемдік тәжірибесін білу;

кәсіптік және әлеуметтік қызметте білім мен дағдыларды пайдалана білу;

кәсіптік қызметті жүзеге асырумен байланысты мақсаттарды қойып, мәселелерді анықтай білу;

типтік есептердің шешімдерін анықтау және стандарттық емес есептепді шығару, талдамалық қабілетті талап ететін қызметтерде өз бетінше жұмыс істей алуы;

жүйенің, органның, шаруашылық субъектінің заңнама шеңберіндегі ҚР заңнамалық актілерімен және халықаралық құқық нормаларымен қарастырылған басқа да  қызметтерді  тұрақты 

жүзеге асыру үшін қаржылық-құқықтық тетіктердің әдістері мен түрлерін қолдана білу;

сақтандыру ұйымдастыру білу, сақтандыру төлемдерінің толық және дер кезінде түсуін қадағалау мен бақылауды жүзеге асыру;

қаржылық институттар мен банктер жүйесінде сақтандыру ұйымдарының орнын бағалай білу;

сақтандыру агенттері мен брокерлерінің жұмысын ұйымдастыра білу;

үнемі өзгеріп отыратын экономикалық конъюнктура жағдайында сақтандыру ісіндегі, салық салудағы, қаржы және валюта нарықтарындағы, заң қызметтеріндегі практикалық жұмыстың 

дағдылары.

Кәсіптік қызметтің салалары:

республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар;

ҚР Қаржы министрлігі, ҚР экономикалық даму және сауда министрлігі, министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметтері;

ҚР Ұлттық банкті, қаржы нарықтар мен қаржы ұйымдарының қызметін реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттік;

банктер мен биржалар;

сақтандыру, зейнеткерлік, ипотекалық және лизингтік компаниялар;

ломбардтар, несиелік серіктестіктер;

бюджеттік мекемелер мен ұйымдар;

инвестициялық қорлар;

түрлі ұйымдастыру-құқықтық нысандағы шаруашылық субъектілер;

экономикалық соттар, жемқорлыққа қарсы агенттік (қаржы полициясы);

ғылыми-зерттеу ұйымдары;

ЖОО дейінгі білім беру мекемелері (мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер).



KZТ ЕСТS

А Саясаттану және әлеуметтану Мақсаты: студенттердің бойында саяси сана мен саяси мәдениет, 

студенттердің белсенді өмірлік ұстанымын,  қоғам алдында әлеуметтік 

жауапкершілігін, жан дүниесін, қабілетін қалыптастыра отырып 

Қазақстан Республикасының алдында тұрған міндеттерді шешуде 

белсенді қатысуға үйрету. 

Міндеттері: әлеуметтік ғылым саласында білім мен дағдыны 

қалыптастыру. Әлеуметтік әлем бойынша болашақ мамандардың 

ғылыми танымын қалыптастыруда меңгерту әдістемесін пайдалану.  

Әлеуметтік өзара әрекеттестік туралы түсінікті  қалыптастыру, 

олардың даму ерекшеліктері және әлеуметтік институттар, әлеуметтік 

құрылым және әлеуметтік қатынастар, өзара байланыстар адамның 

әлеуметтік нақтылығы және олардың әлемдік қоғамдастық даму 

тенденциялары туралы түсінік қалыптастыру.

Әлеуметтану және саясаттану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар 

құрылымында. Әлеуметтану және саясаттану ғылымының  негізгі 

бағыттары. Қоғам, әлеуметтік және саяси жүйе ретінде. Саяси ой 

тарихи өлшемде. Табиғат билік. Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік билік. Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам. 

Қазақстандағы саяси жүйені демократияландыру және саяси 

процесстер. Саясаттану ғылым ретінде. Саяси ғылымның қалыптасуы 

мен дамуының негізгі кезеңдері. Саяси әлеуметтану. Отбасы 

әлеуметтануы. Әлеуметтану құрылымында әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдар жүйесі. Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары. Қоғам 

әлеуметтік жүйе ретінде. Әлеуметтік институттар және әлеуметтік 

үдерістер. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация. Білім 

әлеуметтануы экономикалық әлеуметтану. Әдістері мен техникасы, 

нақты-әлеуметтік зерттеулер. Саяси партиялар және қоғамдық 

қозғалыстар. Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар. Саясат 

жүйесіндегі қоғамдық өмір. Билік саяси феномен.

Азаматтық ұстанымды танытуға және қоғамдық-саяси белсенділікті 

арттыруды меңгеру, әр түрлі нысандағы саяси процесстерге қарсы 

тұруға,  әлеуметтік-мәдени, идеялық-саяси және діни 

айырмашылықтарды ескере отырып жаңа қалыптасқан қоғамға 

бейімделу. Қоғамдағы болып жатқан саяси процесстерге талдау 

жасауды игеру.

Қазақстан тарихының 

мектеп курсы

Б Мәдениеттану Мақсаты: өзінің де, өзгенің  де мәдениетін білу, түсіну.

Міндеттері: Мәдениеттану пәнінің міндеті  тарихи-мәдени процессті 

ғана зерттеп қоймай оны болжау, сондай-ақ даму ерекшеліктерін және 

басқаруды түсіне білу. Мәдениеттанудың негізі бұл адам бойында 

қандайда бір қоғамда қалыптасу үшін мәдени-шығармашылық 

қабылеттердің құрылымының заңдылықтарын ашу болып табылады. 

Мәдениеттану пәнінің міндеттері мәдениеттану ғылымын неғұрлым 

терең  толық зерттеп,  оның мәні, мазмұны, белгілері мен 

функцияларын анықтау; жалпы мәдениеттін генезисін анықтау 

(құрылымы мен дамуын),  сонымен қатар мәдениеттанудағы жеке 

құбылыстар мен процесстердің адам өміріндегі рөлін анықтау; 

мәдениеттануды зерттеудегі әдістердың негізі мен категорияларын 

анықтау;  басқа ғылым салаларымен байланысын анықтау; 

мәдениеттану туралы зерттеулер; философия, дінтану, өнер және т.б. 

саладан келген мәдени процесстер мен құбылыстардың негізін, жеке 

аймақтардағы халықтардың мәдениетін, мәдени танымын зерттеу 

болып табылады.

Мәдениеттану пәні. Мәдениеттану әлеуметтік гуманитарлық 

жаратылыстану ғылымдар жүйесіндегі білім. Негізгі мәдениеттану 

концепциясы. Мәдени-тарихи процесстер және оның негізгі 

заңдылықтары. Мәдениеттің тарихи типтері.  Процесстерге 

өркениеттік және формациялық әдістер арқылы тарихи мәдени 

дамудың ерекшеліктері. Алғашқы қауымдық мәдениет және оның 

ерекшеліктері.  Ежелгі Шығыс мәдениеті. Антикалық дәуірдегі ежелгі 

Грекия және Рим. Ортағасырлық мәдениеттің ерекшеліктері. Қайта 

өркениет және жаңа қоғамдағы мәдениет. 21 ғасырдағы мәдениеттің 

тарихы. Қазіргі мәдениет және оның негізгі мәселелері. Қазақ халқы 

мәдениетінің негізгі ұлттық мәселелері. Қазақ мәдениетінің дара 

ерекшелігі. Ежелгі заманнан қазіргі күнге дейінгі қазақ халқы 

мәдениетінің тарихы.  Көшпелілік мәдениеттің бір түрі ретінде. Қазақ 

мәдениетінің тарихи кезеңдеінің даму этаптары. Көпұлтты қазіргі 

қазақ халқы мәдениетінің мәселелері.

Мәдени-тарихи үдерісті және оның негізгі заңдылықтарын, мәдени 

тұжырымдама, мәдениеттің тарихи түрлерін, формациялық және 

өркениеттік тәсілдер процесіндегі мәдени-тарихи дамуды білу. зерттеу 

процестерін құру және  әлемдегі абсолюттік құндылықтарды білу; 

мәдени нысандар мен феномендердің мазмұнын  білу,  олардың 

кеңістікті-уақыттық өзара байланыстағы өзара байланыстарды 

зерттеу. Мәдениетті  қоғамның өзін өзі ұйымдастыру 

технологияларының  бір түрі ретінде зерттеуді меңгеру,  мәдени 

контекст түрлі тарихи құбылыстар, теориялар, әлеуметтік жүйелерді 

білу.

Өзін-өзі танудың мектеп 

курсы

В Мәңгілік ел Мақсаты: жаңа буынды, жоғары деңгейлі әлеуметтік белсенді қоғам 

мүшелері ұлттық сана-сезімі жоғары, ұлттық рухы, патриоттық сезімі 

ояу, әлеуметтік сана мен тарихи танымы жоғары, бәсекеге қабілетті 

және патриоттық рухы мықты, мемлекеттің тәуелсізідігін  және 

мемлекеттік қауіпсіздікті  сақтай  алатын, басқа ұлттың өкілдерімен 

қарым қатынас жасай алатын мамандарды тәрбиелеу.

Міндеттері: Қазақстан халқының батырлық мысалдары арқылы 

ұлттық тарихты зерттеу; жастар арасында ұлттық рухты және  өзіндік 

тарихи ойды көтеру; Сәулеттік көздер бойынша туған өлке тарихын 

зерттеу арқылы ұлттық мәдени құндылықтарды сақтау және көбейту.

Пәннің мәні ұғымдар "тәрбие", "этникалық тәрбие", "ұлттық тәрбие".  

Болашақ мамандарға ұлттық тәрбие  контекстінде ұлттық тәрбие беру. 

Ұлттық сана-сезімді қалыптастыру, болашақ мамандарды үш құрамдас 

бөлігі-ұлттық "Мәңгілік Ел"идеясы моделі туралы білімді 

қалыптастыру. "Мәңгілік Ел" ұлттық идеясының негізі бұл ұлттық 

тәрбиенің методологиясы. "Мәңгілік Ел"ұлттық идеясының негізі 

ұлттық саясат аясындағы Қазақстан Республикасының Президентінің 

стратегиялық құжаттары  болып табылады. "Ұлттық идея", "Ұлттық 

рух", "Ұлттық идеал". "Ұлттық лидер", "Ұлттық элита" ұғымдарының 

мәні.Этномәдени және азаматтық түсінігін ұлттық идеялар. 

Азаматтықжәне этномәдени түсінігіндегі ұлттық идеялар мен ұлттық 

идеалдың дүниетанымы. Олардың бірлігі мен байланысы.   

Қазақстанның ұлттық идеясы: келісімнің этникалық сәйкестену мен  

топтастырылуы. Мәңгілік ел ұлттық идеясы тұрғысынан жаңа 

қазақстандық азаматтарды патриоттық сезімге баулу және тәрбиелеу. 

Қазақстандағы  «Мәнгіліқ Ел» ұлттық идеясы философиялық-

әдіснамалық негізде.  «Мәнгіліқ Ел» ұлттық идеясы болашақ 

мамандарды ұлттық тәрбиеде тәрбиелеу.

Болашақ мамандардың бойында ұлттық сана сезім мен қазіргі заманғы 

әлеуметтік-мәдени жағдайларды түсіндіре отырып интеллектуалды 

дамыған, бәсекеге қабілетті, креативті, дені сау, өзін өзі дамыта 

алатын дамыған, жаңа қоғамда өз орнын таба алатын, Отанды 

құрметтейтін қорғайтын  жан-жақты тұлғаны тәрбиелеу, оларды өз 

өзін дамытуға уйрету.

Қазақстан тарихының 

мектеп курсы

Пререквизиттер ПостреквизиттерПән
Пәндер 

циклы

Кредит 

саны Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері Қысқаша мазмұны Пәнді игеруден күтілетін нәтижелер
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Б Еңбекті қорғау Мақсаты: Болашақ бакалаврларға қауіпсіз және зиянсыз еңбек 

жағдайларын жасау мен тіршілік қауіпсіздігі туралы  білім беру.

Міндеттері: Өндірістік жабдықтарды орнату және қызмет көрсету 

кезінде қауіпсіздік шаралары сақталуы; төтенше жағдайларды болжау 

және сауатты шешім қабылдау, халықтың денсаулығын сақтау  және 

өндірістік персоналды шаруашылық объектілерде түрлі орын алған  

аварияларлық зардаптарды, табиғи апаттарды алдын алу, зардаптарын 

жою кезінде қазіргі заманғы құралдарын пайдалану. Халықтың 

денсаулығы мен қауіпсіздігі мәселелерін зерттеуге жүйелі көзқарас 

көрсету, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау нормаларын қамтитын 

нормативтік құқықтық актілерді қолдануға, сондай-ақ олардың 

сақталуын бақылауды жүзеге асыруға қабілетін дамыту; жұмыс 

орнында және өнеркәсіптік процестерде қауіп-қатерді алдын алу және 

төмендету бойынша іс-шараларды енгізу.

Курстың негізгі міндеттері, мамандарды дайындаудағы рөлі. Еңбекті 

қорғауды қамтамасыз етудің теориялық негізі. Ұғымдар мен 

анықтамалар: қауіпті және зиянды өндірістік факторлар. Еңбекті 

қорғаудың құқықтық және нормативтік негіздері. Қазақстан 

Республикасының негізгі заңнамалық және нормативтік-техникалық 

актілері. Еңбекті қорғаудың ұйымдастырушылық негізі. Еңбекті 

қорғау және денсаулық сақтау, олардың құрылымы мен функциясы 

саласындағы бақылау және қадағалау органдары. Кәсіпорында еңбекті 

қорғау, жай-күйiн бағалау және талдау әдістері. Еңбек гигиенасы және 

өнеркәсіптік санитария. Адам ағзасына және жұмыс аймағының 

ауасындағы шекті рұқсат етілген концентрациялы зиянды заттардың 

әсері. Өндірістік жабдықтарды орнату және техникалық қызмет 

көрсету кезіндегі қауіпсіздік. Электр қауіпсіздігі негіздері. Өрттің 

пайда болу себептері мен жіктелуі. Жарылыс нысандары мен жану 

шарттары. Өрт қауіпсіздігі бойынша өндірістердің жіктелуі. 

Ғимараттар мен құрылыстардың өртке төзімділігі.

Еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, еңбекті және гигиена бойынша негізгі 

нормативтік құқықтық және техникалық реттеу, мемлекеттік 

қадағалау мен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қоғамдық бақылау 

жүйесін; кәсіпорынның, саланың ерекшелігін қауіпті және зиянды 

өндірістік факторлар еңбек қорғауды ұйымдастыру туралы; өндірістегі 

жазатайым оқиғаларды тергеу; өндірістік мекемелер мен жұмыс 

орындарын негізгі талаптары; қауіпті және зиянды факторлардың 

әсерінен қорғау әдістері; өрт қауіпсіздігі және өртке қарсы құрал-

жабдықтар техникалық іс-шаралар туралы білу;

жеке және ұжымдық қорғану құралдарын пайдалану мүмкіндігі; кәсіби 

қызмет саласында травматикалық және зиянды факторларды анықтау 

және талдау; техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар және табиғи 

құбылыстар кезінде болжау әзірлемелер мен әсерді бағалау 

принциптері туралы білім қалыптастыру; 

-техникалық жабдықтар мен технологиялық процестердің қауіпсіздігін 

күшейту үшін құралдар мен әдістерін пайдалану мүмкіндігі туралы 

білу.

Мектептегі биология 

курсы

Өндірісті ұйымдастыру

В Саламатты Қазақстан Мақсаты: елiмiздiң орнықты әлеуметтiк-демографиялық мақсаты 

дамуын қамтамасыз ету үшiн, денсаулығын жақсарту, гигиеналық 

шараларды сақтау, өмір салтын қалыптастыру.

Еліміздің өскелең ұрпақтары студенттерге, медициналық білім  

қалыптастыру үшін университет медбикелері тарапынан дәріс  

өткізілуін дәстүрге айналдыру. 

Міндеттері: тұрғындардың денсаулығын сақтау мәселесі бойынша 

мемлекеттік саясат ұстанымдарын таныстыру. Саламатты Қазақстан 

мемлекеттік бағдарламасы аясында еліміздің барлық тұрғындарына 

салауатты өмір салтын қалыптастыруға үйрету және жалпы 

денсаулығын сақтауда профилактикалық шараларды сақтауды 

қамтамасыз ету.

Медициналық-демографиялық жағдай және сырқаттанушылық. 

Саламатты өмір салты және мінез-құлық факторларына негізделген 

әлеуметтік мәні бар аурулардың деңгейін төмендету. Дұрыс 

тамақтану. Мектеп оқушылары мен жасөспірімдердің денсаулығы. 

Адам денсаулығына қауіпті жаман әдеттер. Тубекулезбен, 

АИТВ/ЖИТС күресу жолдары. Аса қауіпті инфекциялардың (конго-

қырым геморрагиялық қызбасы (бұдан әріКҚГҚ) профилактикасы. 

Жыныстық қатынастан жұғатын аурулар және профилактикасы. Ерте 

жүктілік. Кәмелетке толмағандар арасындағы ерте жүктілік.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) және 

тұрғындардың денсаулығын сақтау халықаралық ынтымақтастық 

қорғау жөніндегі басқа да халықаралық ұйымдардың  жұмыс жасау 

бағыттарын білу; 

Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін ұлттық 

денсаулық сақтау жүйесін ұйымдастыру бағдарламаларының 

қағидаларын білу;

қоғамдық денсаулық сақтау көрсеткіштері және оларды анықтау 

факторлары,  олардың міндеттері, құрылымы және денсаулық сақтау 

ұйымдарында талдау сипаттамалары; негізгі принциптері, әдістері 

және гигиеналық білім беру және халықты оқыту құралдары;, 

мемлекеттік санитарлық қадағалау қызметі институттарының 

қызметінің құқықтық жұмысын ұйымдастыру мен мазмұны негіздері, 

әсіресе басқару, жоспарлау, қаржыландыру мәселелерін игеру. 

практикалық және ғылыми  зерттеу жұмыстарында да статистикалық 

әдістерді  қолдана білу;

-халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын 

қамтамасыз ету проблемаларын шешу; 

қоршаған ортаның жағдайына байланысты денсаулық сақтау 

жағдайын бағалау үшін әлеуметтік-гигиеналық мониторинг 

нәтижелерін пайдалану.

Мектептегі биология және 

өзін-өзі тану курсы

Кәсіпорын экономикасы «Тіршілік қауіпсіздік негіздері, экология және тұрақты даму» пәнінің 

мақсаты және міндеті. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі саласындағы 

заңды және құқықтық актілер. Қазақстан Республикасындағы 

азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері,  құру және жұмыс істеу 

принциптері. Жеке қорғану құралдары. Радиациялық және химиялық 

қауіптілік. Жаппай жою қаруынан қорғау. Техносфероның және 

техносфералық қауіптіліктің қазіргі күйі. Қауіпті және зиянды 

факторларды жіктеу. Адамды және мекендеу ортасын табиғи және 

техногенді текті зиянды және қауіпті факторлардан қорғау. Әртүрлі 

сипатты төтенше жағдайларды жіктеу. Төтенше жағдайларда 

экономика объектілерінің жұмыс істеу тұрақтылығы. Төтенше 

жағдайларда халықты қорғаудың негізгі принциптерімен тәсілдері. 

Жер сілкінісі кезіндегі қауіпсіздікті ұйымдастырудың практикалық 

шаралары. Су тасқыны. Су тасқыны жиі болатын аймақтар. 

Стихиялық апаттарды өрттерде өндірістік объектілердегі апаттарда 

және жарылыстарда халықты қорғау. Апаттан құтқару жұмыстарын 

ұйымдастыру және жүргізу негіздері. Озон қабатының бұзылуы. 

Қышқылдық жаңбыр. Парниктік эффекті. Экология және қазіргі 

өркениет мәселелері. Экология және техникалық прогресc. Ғаламдық 

экологиялық мәселелер. Ағзалар және тіршілік ету ортасы. 

Экологиялық факторлар. Экожүйенің функционалдық құрылымы, 

экологиялық бағыттары. Биосфера және оның тұрақтылығы. Биосфера 

эволюциясы. Биосфераның құрылымы. Биосферадағы биохимиялық 

үрдістері. Тірі зат концепциясы. Заманауи биосфера. Ғаламдық  

биогеохимиялық айналымдар. Заманауи өркениеттің экологиялық 

дағдарыстары және мәселелері. Тұрақты даму стратегиясы, мақсаты 

және қағидалары. Тұрақты дамудың экологиялық қағидалары. 

Экоэнергетика. ХХІ ғасырдың ғаламдық энегоэкологиялық тұрақты 

даму стратегиясы.  Су ресурстарын басқару. Су – ХХІ ғасырдың 

стратегиялық ресурсы. Қалпына келетін энергия көздері. Тұрақты 

даму мақсатында ғаламдық ынтымақтастық. Тұрақты дамудың 

экономикалық аспектілері. Жасыл экономика және тұрақты даму. 

Қазақстанның қорықтары. Сирек кездесетін және жойылып бара 

жатқан түрлерді қорғау.

Хабарлы болуы: адамның жұмыска қабілеттілігін, денсаулығын 

сақтауға кепілділік беретін, оны экстремальды жағдайларда әрекет 

етуге дайындайтын тиімді кәсіптік қызметтің техника қауіпсіздігіне 

және адамның қорғалғандығына қойылатын талаптармен үздіксіз 

бірлігі туралы, табиғат пен  қоғам арасындағы негізгі заңдылықтар;

ептілігі болуы: жағымсыз әсерлер параметрлерін бақлау және олардың 

деңгейлерін бағалау, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін арттыру бойнша 

шараларды жоспарлау және жүзеге асыру,  қоршаған ортаға өндірістің 

техногенді әсерін бағалай білу;

дағдыланған болуы: құтқару жұмыстарын жоспарлау және қатысу; 

жеке қорғаныш құралдарын қолдану зардапшегушілерге дәрігерге 

дейін көмек көрсету, табиғатты қорғау міндеттерін шешуге 

байланысты тақырыптарда логикалық пікірталас ұйымдастыру.

Мақсаты: адам мен тіршілік ортасының өзара қарым-қатынасы және 

қауіпті және өте қауіпті жағдайлардағы негативті факторлардан 

қорғаудың негіздері  саласында білім мен дағдылды қалыптастыру. 

Студенттерді адамның мекендеу ортасымымен (өндірістік, 

тұрмыстық, қалалық) қауіпсіз өзара әрекет негіздерімен, қауіпті және 

төтенше қауіпті жағдайларда жағымсыз фаторлардан қорғау 

негіздерімен таныстыру болып табылады, экологиялық танымды 

қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың тұрақты даму негіздері туралы 

терең білім алу, қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және 

практикалық білімді қалыптастыру. 

Міндеттері – экология, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты 

дамудың күрделі, әрі өткір мәселелерін талдауда кешенді нысанды 

және шығармашылақ ойлау қабілетін қалыптастыру, зерделеу және 

тәжірибелік дағдыларды иемдену жаратылыстану ғылымдары 

жүйесіндегі орнын анықтау. Мемлекеттің тіршілік әрекетінің 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ролін білу. Адамдардың қорғау 

қызметінің эволюциялық дамуы: қауіпсіздік техникасы, еңбек қорғау, 

қоршаған ортаны қорғау, азаматтық қорғаныс, төтенше жағдайларда 

қорғау, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін, зерделеу және тәжірибелік 

дағдыларды иемдену.

ТҚН, экология және тұрақты 

даму

А Мектептегі биология 

курсы, АӘД
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Б Құқық негіздері Мақсаты: Құқықтық қондырғылардың жалпы әлеуметтік бағыттағы 

түсінік беру, білім алушыларға ресей заңнамасының жүйесінде дұрыс 

бейімделу машықтарын дағдыландыру,  қоғамдық өмірдің нақты 

оқиғалардың заңды мазмұнын  сәйкестендіре  және онсыз мүмкін емес 

тұтастай алғанда қоғамның құқықтық мәдениетін сәйкес және 

құқықтық сананың әзірленуін  білу.

Міндеттері: құқықтық мәдениеттің бастақы   қалыптарын білу; 

мемлекеттік қатынастардың дағдылану үшін машықтарын жетілдіру; 

қоғамның, мемлекеттің, құқықтың және тұлғаның байланысын ашу, 

құқықтың  және құқықтық құбылыстардың  бастапқы түсінігін ашу, 

ресей құқығының: конституциялық, әкімшілік, қаржы, азаматтық, 

отбасылық, еңбек, қылмыстық және экологиялық құқықтың негізгі 

салаларының құқықтық қатынастарын және нормалардың мазмұнын 

баяндау.

Мемлекет туралы, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар 

туралы негізгі ұғымдар. Конституциямемлекеттің негізгі заңы. 

Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары және сот. 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару. Қазақстан 

Республикасындағы әкімшілік құқық негіздері. Басқарудың әкімшілік 

– саяси саласы.

Қазақстан Республикасындағы азаматтық құқықтың жалпы ережелері. 

Кәсіпкерліктің құқықтық негіздері.  Қазақстан Республикасының

отбасы құқығы негіздері. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы 

негіздері. Қазақстан Республикасының еңбек құқығы және әлеуметтік 

қамсыздандыру құқығы.  Қазақстан Республикасының экологиялық 

және жер құқығы негіздері. Қазақстан Республикасының қылмыстық 

құқығы.

Конституциялық-құқықтық актілерді салыстырмалы-құқықтық 

талдауды жүргізе білу; еңбек қатынастары саласындағы заңды 

мәселелерді шешу және таллдай білу; қажетті нормативтік актілерді 

пайдалану икемділігі және құқықтық реттеу саласы бағытынан 

оқиғалар мен іс-әрекеттерді сараптай білу; заң мазмұның талдай білу.

 Құқық негіздері мектеп 

курсы

Банк ісі

В Медиация негіздері Мақсаты: Жан-жалдық жағдайда адамдармен тіл табысуды 

қалыптастыру дағдылары.

Міндеттері: студенттерде жан-жалда ынтымақтастық  қарым-қатынас 

орнатуға, дайындығын қалыптастыру; дауларды (жанжалдарды) 

шешудің тиімді тәсілдерін қалыптастыру; студенттік қоғамдастықта 

профессорлық-оқытушылар құрамымен және өзара жан-жалдық қарым-

қатынасты  қалыптастыру.

Әлеуметтік педагогика білім саласы ретінде. Әлеуметтік 

педагогиканың концептуалды идеялары мен принциптері. Әлеуметтік-

педагогикалық процесс және оны дамыту жолдары. Адамды 

әлеуметтік дамыту ерекшеліктері. Әлеуметтік тәрбиелеу: мәні және 

мазмұны. Отбасы тәрбиенің әлеуметтік-мәдени ортасы және тұлғаны 

дамыту. Оқу-тәрбие мекемелері өскелең жас ұрпақты 

әлеуметтанудыру институты ретінде. Балалар субмәдениеті және 

балалардың әлеуметтік-мәдени әлемі. Әлеуметтік ауытқау, олардың 

себептері және жеңу жолдары. Қиын тәрбиеленетін балар, мәні, 

себептері, мәселері. Әлеуметтік-педагогикалық қызмет процесс 

ретінде. Тұлғамен әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың әдістемесі 

және технологиясы. Отбасымен леуметтік-педагогикалық жұмыстың 

әдістемесі және технологиясы. Баланың әлеуметтік-педагогикалық 

құқықтарын қорғаудың технологиясы.

Ұғыну керек:

 медиация рәсімін және басқа да баламалы рәсімдерді дауларды шешу 

принциптерді жүзеге асыру қолжетімділігінің рөлі туралы ;

 қақтығысты (жан-жалды) шешудегі медиациялық тәсілдің 

ерекшеліктері;

 жан-жалдың медиалылығы, жан-жал динамикасы, қақтығыс жағдайда 

тұлғаның мінез-құлық стратегиясын;

білу керек:

медиацияны қолдану және өткізуді;

 екі жақты келісім, медиациялық рәсімді реттеу;

 медиация рәсімінің түрі мен этаптары, медиациялық сессияға 

қатысушылардың мінез-құлық динамикасын.

Мектеп курсы                             

Өзін-өзі тану

2 3 Мақсаты: табысты әлеуметтік мінез-құлықтың негізі ретінде 

әлеуметтік құзыреттілікті қалыптастыру, қаржылық, өмірлік және 

кәсіби сәттілікке жетуге әсер ететін тұлғалық қасиеттерді дамыту 

Міндеттері: адамның бәсекеге қабілеттілігінің өсуін ұлттың табыс 

факторы ретінде қамтамасыз ету 

 нақты мақсаттарға жетуге аса назар аудара отырып, білімге, 

салауатты өмір салтына және кәсіби табысқа аса назар аудара отырып 

рационалды өмір сүруді қалыптастыру 

 білім беру мәдениетін қалыптастыру, білімболашақтағы табыстың ең 

бастапқы факторы екенін түсіну 

 заманауи маманның маңызды қасиеті ретінде компьютерлік 

сауаттылықты қалыптастыру 

 көшбасшылық қасиеттерді, практикалық қабілеттер мен табысты 

коммуникация дағдыларын, аналитикалық қабілеттерді қалыптастыру 

 бейімделген кәсіби автоматтандыру, ахуалдық бағдарлау, 

халықаралық тәжірибені  хабарландыру арқылы практикалық 

дағдыларды көтеру 

 көркем мінез-құлық қабілетін дамыту, оның ішінде қиын өмірлік 

жағдайларда көркем мінез таныту қабілетін дамыту 

 әрбір адам өзінің жеке салымы және жеке кәсіби қасиеттері бойынша 

бағаланатын әділетті қоғам тұрғызу туралы түсінік қалыптастыру 

 Ғылыми терминологияны адекватты қолдану білімін, оқу материалын 

таңдау және құрылымдау, ауызша баяндамалар және 

презентацияларды дайындау қабілетін қалыптастыру.  

Тұлғаның өмірлік табысының стратегиясы. Табысты тұлғаның мінезін 

моделдеу.   Табысты коммуникацияның технологиясы.  

Конфликтология. Іскерлік хат жазысу. Іскерлік келіссөздер дағдылары. 

Маманның тұлғасын әртүрлі тіршілік салаларында қалыптастыру. 

Адам және билік. Тұлға және меншік. Кәсіпкерліктің әлеуметтік-

мәдени және технологиялық негіздері. Бизнес-жоспарлау. Өз 

бюджетін әлеуметтік-экономиклық бірлік ретінде бюджеттеу және 

жоспарлау дағдылары. Адам ақпараттық-технотронды әлемде. 

Қызметтік міндеттерді орындау шеңберінде компьютерлеу. 

Электронды техникамен және ақпараттың негізгі түрлері және 

деректерді өңдеумен жұмыс жасау 

 іскерлік қарым-қатынастар ортасында және жалпы адамдық ортада 

жұмыс жасайтын негізгі философиялық-этикалық принциптер мен 

нормаларды білу 

 бюджеттеу және бюджетті жоспарлау дағдылары 

 мақсат қою қабілеті, оған жету жолын таңдау қабілеті, кәсіби 

мәселелерді философиялық-этикалық нормалармен және 

принцптермен сәйкес шешу қабілеті 

 іскерлік этикет нормаларын меңгеру, сауатты сөйлеуге және хатты 

баяндаудың стилистикасына ие болу 

 нәтижеге (сапа, жеделдік) жетуге бағытталу, ұйымдастырушылық 

дағдылары, дұрыс әрі уақытылы құжат алмасуды қамтамасыз ету  

 Презентабельді образды қалыптастыру 

 ойлау жүйелілігі, мықты сараптамалық қабілеттер 

 Электронды техниканы қолдану және  ақпараттың негізгі түрлері 

және деректерді өңдеумен жұмыс жасаудың практикалық дағдыларын 

меңгеру, ДК, Outlook, Excel қолдану қабілеті

 Уақытты жоспарлау және жұмыста басымдықты анықтай білу 

қабілеті 

коммуникативтік құзыреттілік және ұжымдық және жобалық-

бағытталған ортада жұмыс жасай қабілеті 

 көп міндеттер режимінде еңбек ету қабілеті, әрдайым білім алу және 

даму, тәжірибе жинауға ынта болуы.

Жетістік философиясыА Тарих, өзін-өзі тану, 

информатика мектеп 

курсы 

ЖБП



KZТ ЕСТS

А Банктік менеджмент Мақсаты: Қазақстандағы банктік менеджменттің рөлін, мәнін, 

ерекшеліктерін, мақсаты мен міндеттерін, принциптерін оқыпүйрену. 

Банктік менеджмент саласында кәсіби қызметті орындау және жүргізу 

үшін білім, дағды  және қабілеттерді меңгерген мамандарды 

дайындау.

Міндеті: банктік менеджменттің негіздерін меңгеру; персоналды 

басқару; банктік менджменті басқару; банктің активті-пассивті 

операцияларын басқару; банктік жоюды басқару; банктің 

инвестициялық портфелін басқару;

Банктік менеджменттің ерекшеліктері мен коммерциялық банктерді 

басқару процесінің мәні. Банктегі адам капиталын басқару. Банктік 

қызметті өзіндік құнын басқару және баға белгілеу стратегиясы. 

Банктік менеджменттегі тәуекелді бағалау. Стратегиялық және 

оперативтік банктік жоспарлау және банк саясаты. Банк тің 

инвестициялық қызметі. Коммерциялық банктің төлем қабілеттілігі 

мен резервтерін басқару. Банктік операциялардың балансы. Банктің 

меншікті капиталын басқару. Пассивтер мен активтерді басқару және  

пайыздық саясаттың өзгеруін тәуекелден қорғау. Банктік қызметті 

тіркеу. Банктің халықаралық қызметі.

банктік принциптер, әдістер мен технологиялардың теориялық негізін 

оқып үйрену;  банк операцияларын құжаттық рәсімдей білу;  банк 

менеджментінің рөлі мен басқару үрдісінің мәнін түсіну;

Банк ici,  Ақша. Несие. 

Банктер, Қаржылық 

менеджмент

Магистратура пәндері

Б Корпоративтік менеджмент Мақсаты: корпоративтік менджмент теориясы мен әдістемесін 

меңгеру; корпоративтік менеджмент саласындағы білім мен 

дағдыларды меңгеру.

Міндеттері: акционерлік қоғамды басқарудың теориялық және 

практикалық негіздерін меңгеру; корпорацияны ұйымдастыру және 

басқару ерекшеліктерімен танысу; корпорацияны функционалды 

басқарудың ерекшелігін меңгеру.

Менеджменттің теориялық және методологиялық негіздері. Басқаруды 

ұйымдастыру нарықтық экономикада басқарудың  әдістерінің жүйесі. 

Менеджменттегі интеграциялық процесстер менеджменттің 

қызметтері. Топтың динамика және  басқару персоналы. Басқару 

қызметінің этикасы мен мәдениеті. Менеджмент қажеттілігі.

басқарудың принциптерін, функцияларын, әдістерін оқыпүйрену; 

қызметтің стратегиясын жасай білу,  басқарудың ұйымдастыру 

құрылымын жасай білу;  мотивация жүйесін жасай білу, 

коммуникациялық процесті жетілдіре білу;

Салық ісі , Қаржы, ақша 

айналымы және несие, 

Қаржылық менеджмент

Магистратура пәндері

В Сақтандыру менеджменті Мақсаты: сақтандыру ұйымдарындағы менеджменттің теориясы мен 

методологиясын оқыпүйрену, сақтандыру менеджменттің құралдарын 

тәжірибеде жүйелі пайдалана білуді үйреті, 

Міндеттері: сақтандыру ұйымдарының жұмысын басқаруда 

сақтандыру менеджментінің әдістерін қолдана білуді үйрету.

Басқарудың заманауи концепциясы. Сақтандыру бизнесі. Қазіргі 

заманғы сақтандыру нарығы. Сақтандырудағы қаржылық 

менеджмент. Бизнес сақтандыру процесі. Сақтандыру ұйымдарындағы 

өзгерістерді басқару. Басқарудың қажеттілігі.

 сақтандыру менеджментінің теориялық және тәжірибелік мәнін 

оқыпүйрену;  коллективті, қаржыны және процестерді басқарудың 

негізгі әдістерін білу; Қазақстандық және әлемдік сақтандыру 

нарығының негізгі даму тенденциялары мен сақтандыру нарығының 

қатысушыларын, қазіргі заманғы жағдайын білу; сақтандыру 

нарығының ағымдық тенденциялары менконьюктурасын талдай білу; 

сақтандыру ұйымдарында қарапайым менеджментті қалыптастыра 

білу;

Сақтандыру ісі,  Несие ісі,  

Қаржылық менеджмент

Магистратура пәндері

А Кәсіпорын экономикасы Мақсаты: нарықтық типтегі шаруашылық жағдайындағы 

кәсіпорынның экономикалық механизмін қалыптастыра білу.

Міндеттері: кәсіпорынның мақсаты мен функцияларын ұлттық 

экономиканың бастапқы буыны ретінде зерттеу; шаруашылық 

кәсіпорынның заманауи әдістерін зерттеу; кәсіпорын жұмыс жасау 

процестерін зерттеу; кәсіпорынның ресурстары мен факторларын, 

олардықолдану тиімділігін бағалау әдістерін зерттеу; кәсіпорын 

қызметінің нәтижелерін қалыптастыру және бағалауды зерттеу.

Қазақстан Республикасының экономикалық даму ерекшеліктері және 

мемлекеттік реттеу. Кәсіпорын шаруашылық обьектісі ретінде. 

Өндірістің экономикалық және  әлеуметтік тиімділігі. Кәсіпорынның 

негізгі капиталы. Шикізат, материалдық және отынэнергетикалық 

ресурстары. Кәсіпорынның айналмалы капиталы. Еңбек ресурстары 

кәсіпорында еңбек ақы төлеу. Кәсіпорындағы инвестициялық саясат. 

Өндіріс  шығындары және өнімді жүзеге асыру. Кәсіпорынның 

маркетингтік және өндірістік қызметі. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз ету. Табыс және өндіріс рентабелділігі. Кәсіпорын 

қаржысы.

кәсіпорында экономикалық құбылыстар мен процестерді, олардың 

өзара байланысы мен өзара тәуелділігі мәнін білу;      кәсіпорынның 

қызметтін анықтауға әсерін, әр түрлі факторларды жүйелеу және 

түрлендіру білу;   өндіріс тиімділігін арттыру, алынған нәтижелерді 

анықтап, резервтерді бағалай білу;

Экономикалық 

теория,Микроэкономика

Салық және салық салу, 

Сақтандыру

Б Өндірісті ұйымдастыру Мақсаты: қазіргі заманғы жағдайында кәсіпорынның табысты жұмыс 

істеуіне арналған қажетті күрделі өндірістік қызметпен байланысты 

теориялық білімді және  практикалық дағдылары үшін қалыптастыру 

саласында басқарушылық шешімдерді қабылдауды меңгерту.

Міндеттері: басқару модельдері мен әдістерін зерттеу; өндірістік 

бағдарламаны, кәсіпорынның өндірістік ресурстарының мықтылығын 

жоспарлауды зерттеу; жедел-күнтізбелік жоспарлау әдістерін, түрлі 

басқару жүйелерінің параметрлерін есептеудің әдістерін зерттеу.

Курстың пәні мен міндеттері, факторлары, өндірісті ұйымдастыру 

принциптері. Өндірістік процесс, оның құрамы мен құрылымы. 

Өндірісті ұйымдастыру, өндіріс түрлері мен әдістері. Техникалық 

жоспарлау.Көмекші өндірісті ұйымдастыру. Ұйымдастыру қызмет 

көрсетуші шаруашылықтар.Коммерциялық іс-әрекетті ұйымдастыру. 

Еңбекті бөлу жәнекомпания, еңбекті ұйымдастыру мәні. Ұйымдастыру 

және қызмет көрсету. Еңбек нормаларын жіктеу, еңбекті нормалауды 

зерттеу. еңбек мотивациясының әдістері.

 менеджменттің негізгі және қосымша қызметтерін білу; өндірісті 

жоспарлау бағдарламасын түсіну, кәсіпорынның өндірістік 

ресурстарының қуатын түсіну;  Сапалы басқарудың негіздерін білу;  

кәсіпорынның даму стратегиясын болжай білу;  стратегия мен 

тактиканы қалыптастыра білу, сонымен қатар ұйымдастырудың 

мақсаттық жүйесін жүйесін анықтай білу;   ұйымның құрылымы мен 

мәнін білу;  статистика мен динамиканы ұйымдастыру заңдарын білу;  

ұйымның құрылымдық түрлерін білу;

Экономикалық 

теория,Микроэкономика

Салықтар теориясы және 

оны ұйымдастырылуы,  

Коммерциялық қызмет

В Өнеркәсіп экономикасы Мақсаты: нарықтық қатынастардың субьектілері болып табылатын 

кәсіпорындар мен ұйымдардың бүгінгі экономикадағы жұмыс 

істеуіндегі мәселелерді зерттеу.

Міндеттері: тағамдық өнеркәсіп салаларының дамуының негізгі 

заңдылықтарын зерттеу; өнеркәсіптің шаруашылық қызметі 

көрсеткіштерін, олардың өзара қарым-қатынасы және жақсарту 

жолдарын зерттеу; капиталды салымдар және жаңа технологиятың 

тиімділігін бағалау әдістерін зерттеу; қоғамдық өндіріс ұйымдарын 

жаңа формаларын зерттеу; щикізат, мұнай, энергия, техника және 

еңбек ресурстарын үздік қолдану ресустарын анықтауды үйрену; 

техникалық-экономикалық есептерді орындай білу және шаруашылық 

қызметтің нәтижелеріне жаңа іс-шаралардың әсер етуін бағалауды 

үйрену.

Өнеркәсіп және кәсіпкерлік экономикаға кіріспе. Өнеркәсіп және 

кәсіпкерліктің экономикалық  негіздері. Ұлттық экономиканың өсу 

динамикасы мен негізгі көрсеткіштері. Нарықтық экономиканың 

негіздері. Нарықтық экономиканың құрылымы. Нарыққа  тән 

ерекшеліктер. Нарықтық қызметтері.  Нарықтық экономиканың 

жұмыс істеу тетігі. Нарықтық баға. Бәсекелестік экономикалық 

прогресс қозғалтқышы болып табылады. Бәсекелестік және 

монополис. Нарықтық механизм артықшылықтары мен кемшліктері. 

Нарықтық экономикаға көшу. Өндіріс процесін  ұйымдастыру. 

Инвестиция, инвестициялық саясат. Инвестициялық жобалардың 

коммерциялық тиімділігін бағалау. Жоспарлау әдістері. Жоба түрлері. 

Кәсіпорынның  жұмысшыларына әлеуметтік қамтамасыз ету. 

Кәсіпорын қызметінің нәтижелері.

 шаруашылық жүргізуші субьектілердің салалық  даму аспектілерінің 

негізін оқыпүйрету; өндірістік және техналогиялық процестерді 

ұйымдастыра білу;  Кәсіпорын мен ұйымдардың 

материалдықтехникалық, еңбектік, қаржылық ресурстарын білу:   

өнімге баға белгілеу механизімін білу, қазіргі заманғы жағдайда 

еңбекке ақы төлеу формаларын білу; кәсіпорын қызметінің 

техникалықэкономикалық көрсеткіштерінің негізгі метадалогиясын 

есептей білу;

Экономикалық 

теория,Микроэкономика

Сақтандыру органдарына 

салық салу,  Бизнесті 

бағалау

КП 3 5

БП 3 5

Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері Пәнді игеруден күтілетін нәтижелер Пререквизиттер Постреквизиттер

Мамандықтық базалық модульдерінің пәндері

Пән
Пәндер 

циклы

Кредит 

саны
Қысқаша мазмұны



А Инвестицияны қаржыландыру 

және несиелеу

 Мақсаты:  курстың негізгі бөлімдерімен таныстыру және инвестиция 

саласында ғылыми және тәжірибелік білімдерді алу;

Міндеттері:  экономикалық категория ретінде инвестициялардың 

мәнін үйрену, инвестициялардың классификациясын және құрылымын 

анықтау, күрделі салымдарды қаржыландыру көздерін және олардың 

ішіндегі ең арзан және сенімділерін анықтау, күрделі салымдардың 

экономикалық негізделуінің әдістемесін зерттеу.

Инвестициялық саясат,оның маңызы, құрылымы мен нарықтық 

қатынастар жағдайындағы дамуы. Инвестициялық қызметті 

қаржыландыру және несиелеу көздері. Инвестициялық жобалар. 

Халықаралық қаржылық инвестициялар. 

инвестициялық саясатты, инвестициялық қызметті қаржыландыру 

және несиелеу көздерін білу;

инвестициялық қызметті қаржыландыру және несиелеу көздерін 

талдай білу;

күрделі салымдарды экономикалық негіздеу әдістерін қолдана білу.

Құнды қағаздар нарығы 

және биржа iсі, ХҚЕС 

сәйкес қаржылық есеп, 

Қаржылық нарықта кәсіби 

қызмет

Магистратура пәндері

Б Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банк инвестициялық 

саясаты

Мақсаты: инвестициялау процесінің мәнін, түрлерін, және біздің 

елімізде және шет елдерде орын алып отырған негізгі өзгерістердің 

құрылымын тану; 

Міндеттері: экономиканы басқарудың түрлі деңгейлерінде 

инвестициялау процесінің қалыптасуының ерекшеліктерін зерттеу, 

инвестициялық процестің барлық элементтерін талдауға жүйелік 

тәсілдерін әзірлеу: инвестициялық қызметтің құраушылардың, 

инвестициялар нарығының элементтерін, инвестицияларды 

қаржыландыру көздерін, инвестицияларды жүзеге асырудың 

тиімділігін бақылау құралдарын меңгеру.

Инвестицияларды қаржыландыру көздерінің құрылымы. ҚР 

экономикасындағы шетел инвестициялары. Шетел инвестициялар 

ұғымы және олардың сыныптамасы. ҚР экономикасының дамуына 

шетел инвестицияларының әсері. Шетел инвестицияларын тартудың 

заңнамалық негізі. Шетел инвестицияларын тартуды ынталандыру.

«UR» ұғымы, оның элементтері, құрылымы. Инвестициялық сұраныс 

және оның қалыптасуы. Ұсыныстың қалыптасуы. «UR» 

инфрақұрылымы. Инвестициялық тәуекелді бағалау. Мемлекеттік 

инвестициялық саясат. Шетел капиталын тарту бойынша мемлекеттік 

инвестициялық саясат.

инвестициялардың және инвестициялық процестің негізгі 

элементтерін, өзгерістердің құрылымы мен тенденцияларын, 

инвестицияларды қаржыландырудың негізгі көздерінің және 

инвесторлардың ұғымын және инвестициялық нарықтың негізгі 

теориялық ережелерін және түсініктерін білу;

статисттикалық және нақты материалдарды талдай білу; 

инвестициялық қызметтің құрылуы және жұмыс істеуінің барлық 

деңгейлерін жалпылауды және бағалауды білу;

Қор нарығының қазіргі 

қызметі, Аудит негіздері, 

Қор нарығының қаржылық 

аспаптары

Магистратура пәндері

В ЕДБ-дің инвестициялық 

жобаларын басқару

 Мақсаты: мәселелерді айқындау үшін инвестициялық жобаны құру, 

жобаны құрастыру және оны жүзеге асыру қажет болатын білімдерді 

және құзыреттілікті қалыптастыру;

Міндеттері: инвесторларға қажетті ақпаратты дайындау үшін 

инвестициялық ұсынымдардың, жобалардың және бизнес 

жоспарлардың маркетингтік бөлімдерін мәселелік талдау және  

инвестициялық жобаның типтік есептерін құруға және оны 

тәжірибелік шешу  үшін қажетті білімдер мен дағдыларды алу;

Нақты активтерге инвестициялар және олардың экономикалық мәні. 

Инвестициялардың тиімділігін қамтамасыз етуде және негіздеуде 

маркетингтің рөлі. Инвестициялардың тиімділігін бағалауда қаржы-

экономикалық критериилер және әдістер. Инвестициялардың 

тиімділігін бағалау және жобаларды таңдау. Инвестициялық 

жобаларды басқару. Инвестициялық жобалардың тәуекелдерін 

бақсару. Инновациялық инвестициялық жобалардың ерекшеліктері.

 нақты активтерге салынатын инвестициялардың тиімділігін бағалауда 

типтік жолдарын білу;

компания деңгейінде инвестицияларды жоспарлауды ұйымдастыруды 

және қабылданған жоспарды жүзеге асыру бойынша билікпен, 

мердігерлермен және жеткізушілермен  әрекеттесуді білу;

инвестициялық компаниялардан әлеуетті қайтарымдарға биліктің 

инвестициялық ықпалын бағалай алу;

жобаларға инвестициялардың айрықша бағыттарын анықтай алу.

Қазынашылықты 

ұйымдастыру, Қаржылық-

экономикалық талдау, 

Құнды қағаздар 

нарығындағы қызметті 

ұйымдастыру

Магистратура пәндері

А Сақтандыру Мақсаты: Сақтандыру саласындағы білім  алуға, қаіпсіздік теориялық 

аспектілерін зерттеуге, сақтандыру бизнесінің ұйымы, сақтандыру 

қарым-қатынастарды мемлекеттік реттеу, оның өнеркәсіпте  

қауіпсіздік мүмкіндіктерінің анықтамасы, сақтандыруының қаржы 

ерекшелігін зерттеу;                              

Міндеттері: Нарықтық экономикаға барабар сақтандыру түрлерін 

дамыту үшін сақтандыру бизнесінің теориясы  мен тәжірибесін түсіну 

және оның негізгі  ұстанымын пайдалану жолын білу үшін, 

сақтандыру ұйымы және ерекшеліктерін негізгі принциптері үйренеді

Сақтандырудың экономикалық мәні және мақсаты. Сақтандыру 

жіктелу. Тәуекел және оның экономикалық зардаптары түрлі түсінік. 

Сақтандыру мәселелері құқықтық  реттеу. Қазақстанның  сақтандыру 

нарығының институтционалдық құрылымы. Сақтандыру 

компаниясының қызметін ұйымдастыру.  Актуарлық жұмыс. Қоры 

сақтандыру төлемдері ҚР кепілдік береміз. Жеке сақтандыру. 

Аннуитеттік сақтандыру (аннуитеттер), зейнетақы сақтандыру. 

Мүлікті  сақтандыру. Азаматтық-құқықтық  жауапкершілігін 

сақтандыру (АҚЖС). Сақтандыру бизнес тәуекелдер. Сақтандыру 

бизнес  тәуекелдер. Сақтандырушылардың төлем қабілеттілігі 

қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету. Қайта сақтандыру 

сақтандыру компаниясының қаржылық тұрақтылығының негізгі 

бөлігі. Шет елдердегі сақтандыру.

Сақтандыру шарттарын және жіктеудің негізгі қағидаларын білу;                                                                                                                                              

Сақтандыру полистерін, шарттар мен сақтандыру актілерді 

құжаттандыру мүмкіндігі;                                                                                                                 

Сақтандыру ісінің экономикалық маңызы мен мәнін түсіну.

Қаржы нарығы және 

делдалдары, Шет елдердің 

қаржысы

Магистратура пәні

Б Коммерциялық қызмет Мақсаты: коммерция саласындағы білікті  мамандарды 

қалыптастыруға қажетті теориялық ережелер мен тәжірибелік 

тұжырымдарды меңгеру, нарық жағдайындағы қаржылық ұйымның 

тиімді коммерциялық қызмет әдістемесін игеру;

Міндеттері: коммерциялық қызметтің мақсаты мен мәселелерін, 

құрылымы мен мазмұнын зерттеу, коммерциялық қызметтің 

функцияларын, қаржылық ұйымның коммерциялық қызметін 

ұйымдастыру және басқарудың құрылымы мен мазмұнын зерттеу; 

коммерциялық қызметтің нәтижелері мен үрдістерін бағалау, талдау 

әдістері мен құралдарын меңгеру.

Қаржылық ұйымның коммерциялық қызметі. Коммерциялық 

қызметтің құрылымы, мазмұны, қызметтері. Жүйені ұйымдастырудың 

нысандары, әдістері. 

Коммерциялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау. Қызметтің 

ұйымдастыру құрылымы. Коммерциялық қызметті жоспардау. 

Корпоративтік миссия мен бәсекелестік стратегияны анықтау. Типтік 

бәсекелестік стратегиялар. Стратегиялық жоспарлау: мақсаты мен 

құрылымы. Өсу стратегиясының типологиясы мен мазмұны. 

Кәсіпорынның бәсекелестік артықшылықтарын қалыптастыруда 

ресурстардың ролі, құрылымы мен иерархиясы. Экономика және 

лизингті ұйымдастыру.

қаржылық ұйымның бәсекелестік стратегиясы мен бәсекелестік 

артықшылықтары факторларының құрылымын, мазмұнын, 

корпоративтік миссияны білу, стратегиялық даму тұжырымдамалары 

мен функционалдық стратегияның құрылымы мен мазмұнын білу;

 экономикалық өнеркәсіптік орта факторларын, тауарлық нарық 

коньюнктурасы мен ұйымның нарықтық орнығуының динамикасы 

талдау және бағалай білу;

кәсіпорынның бәсекелестік артықшылықтарының мазмұны мен 

факторларын, ұйымның нарықтық орнығуының стратегиялық 

бағыттарын анықтай білу;

шаруашылық байланыстар мен контрагенттермен іскерлік 

қатынастарды ұйымдастыруды талдау және бағалауды жүргізе білу

Брокерлік іс, Әлемдік банк 

жүйесі

Магистратура пәндері

КП 3 5

БП 3 5



В Бизнесті бағалау Мақсаты: түрлі активтердің, инвестициялар мен бизнестің құнын 

бағалаудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру, бизнес құнын бағалау 

мен оны басқарудың теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу;

Міндеттері: құнды бағалаудың қазіргі заманғы ғылымының әдістемесі 

мен базалық тұжырымдамаларын зерттеу, бизнестің құнын бағалау 

саласындағы негізгі бағалау құзыреттіліктерін қалыптастыру, 

ақпаратты талдау және синтездеу қабілеттілігін дамыту, халықаралық 

және отандық стандарттарға сәйкес құнды бағалаудың қажетті 

әдістерін негіздеу және негіздеу.

Бизнес бағалау  үшін жағдай тәсілді әдістемелік бағалау, компания 

құнын құру. Экономикалық пайда тұжырымдамасына негізделген 

компания құнын бағалау басқару әдістері.  Бизнесті  бағалаудың 

опциондық бағалау әдісі. Сақтандыру қызметін бағалау тұрғын-үй 

және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы баға моделі.

бизнесті бағалау бойынша шешімдерді қабылдау қағидаларын және 

бағалаудың, құнды бағалау әдістерінің, нақты мақсаттар үшін 

кәсіпорын құнын бағалау ерекшеліктерінің әдістемелік негіздерін 

білу;

 кәсіпорынның қаржылық талдауын жүргізе білу, инвестициялық 

жобаларды бағалау, бағалаудың негізгі әдістемелерін қолдану арқылы 

бизнестің құнын бағалай білу.

Сақтандыру ұйымдарының 

делдалдық қызметі, 

Әлемдік қаржы нарықтары

Магистартура пәндері

А "Қаржы" мамандығына кіріспе 

және кеңселік жұмыс негіздері

Мақсаты:  теориялық білімдерді тәжірибеде пайдалану бойынша сай 

білім мен дағдыларды жасау, қаржылық пәндерді әрі қарай оқып-білу 

үшін қаржылардың көзі туралы білімдерді қалыптастыру;

Міндеттері: қоғамдық құбылыстардың жалпы жағдайын, даму 

құрылымын және өзара байланысын, қаржы теориясын меңгеру 

әдістерін, қаржылық қызметтердің ұйымдастырылу қағидаттарын 

оқып үйрену.

Ақша, оның мәні  мен қызметтері. Қаржылардың мәні, қызметтері 

мен орны. Несиенің мәні мен функциялары. Қазақстанның  банктік 

жүйесі. Құнды қағаздар мен құнды қағаздар нарығы.  Сақтандырудың 

мәні, орны мен қызметтері. Қазақстан республикасының зейнетақы  

жүйесі. Салық және салық салу жүйесі. 

қаржы органдарының қызметін ұйымдастырудың негізгі 

принциптерін білу; 

  қаржы органдарының құқықтық және нормативтік актілермен жұмыс 

істей білуі; ;

  стандартты емес шешімдерді қабылдай білу, келісссөздер жүргізе 

білу, коммуникабелді болу және ұйымдастыра білу.

Алгебраның, 

географияның  мектеп 

курсы

Банк ісі, Салық және салық 

салу, Банктік қадағалау, 

Банктік маркетинг 

Б Салықты дамыту тарихы Мақсаты: салықтар теориясы саласындағы және салық салудың 

тарихындағы білім базасын қалыптастыру, тәжірибелік қызметтерде 

алынған білімдерді қолдану дағдыларын меңгеру;

Міндеттері: салық салудың  эволюцияларын қарарастыру, салықтар 

мен алымдардың маңызы, олардың түрлері, салықтардың қызметтері. 

Салықтар мен алымдардың құрылу негіздерін тану, салықтар мен 

алымдар туралы заңға сүйене отырып, салықтар мен алымдарды алу 

жолдары мен принциптері, мемлекеттің салық саясатын сипаттау, 

салық механизмі, экономиканы салықтық реттеу ерекшеліктері,   

қызмет етуінің теориялық аспектілерін оқып үйрену, Қазақстан 

Республикасында салықтар мен салық жүйесінің құрылуы мен тарихи 

дамуының кезеңдерін, оқып үйрену.

Қоғамның экономикалық жүйесіндегі салықтар. Салық салудың 

негіздері. Салық салудың тарихы мен эволюциясы. Қазақстандағы  

салық салудың қалыптасуы мен дамуы. ҚР салықтық заңдылықтары. 

Салық  жүйесі және салық саясаты. салық жүйесі және мемелекеттің 

салық саясаты. Салықтық  әкімшіліктендіорудің мазмұны мен 

механизмі. Салықтық  бақылауды ұйымдастыру. Құқықтары, 

міндеттері мен олардың жүзеге асырылуы үшін жауапкершілік. 

бір немесе басқа кезеңде алынатын салықтардың түрлерінің негізгі 

дамуы кезеңдерін біру; 

әртүрлі елдердің әртүрлі уақыттардағы салықтық жүйелерін сипаттау 

білу мен салыстыру;

салықтардың  функцияларын біру , салық салу принциптерін білу,  

салық элементтерін білу;

салықтарды әртүрлі белгілері бойынша жіктей білу.

Алгебраның, 

географияның  мектеп 

курсы

Салық ісі, Салықтар 

теориясы мен оны 

ұйымдастырылуы, Салық 

қызметін ұйымдастыру

В Сақтандыруды дамыту тарихы Мақсаты: ҚР сақтандыру қызметі нарығының қазіргі жағдайымен,  

негізгі сақтандыру қызметі түрлерімен, тарифтік мөлшерлемелерінің 

қалыптасу тәртібімен, сақтандыру ұйымдарының резервтерімен 

танысу;  

Міндеттері: оқу пәнінде зерттелетін негізгі категорияларды тану 

(тарифтік мөлшерлеме, сақтандыру сомасы, сақтандыру өтемі, 

сақтандыру сыйлықақысы және т.с.с.),

сақтандырудың мәні мен түрлерінің ерекшеліктері (жеке, мүліктік, 

жауапкершілікті сақтандыру), сақтандыру резервтерін құру мен 

пайдалану жолымен сақтандыру компанияларының клиенттерінің 

сақтандырушылық қорғау механизмі.

 Сақтандыру ісінің дамуының негізгі кезеңдері. Өзара сақтандыру 

қоғамдастықтары. батыс сақтандыру нарығындағы өзара бірлестіктер 

одақтары. Сақтандыру пулдары. Нарық жағдайында әлеуметтік 

сақтандырудың мәні.  Сақтандыру қорлары, оның тағайындалуы мен 

қалыптастыру көздері. Сақтандыру ісі және сақтандыру әдістері. 

Сақтандыру жүйесі, оның типтері. Сақтандырудың функциялары. 

Қаржы жүйесіндегі сақтандырудың орны. Сақтандырудың 

классификациялануы.  Сақтандырудың салалары мен түрлері.

    сақтандыру өтемін есептеу тәртібі, сақтандыру шығындарын 

есептей білу және  сақтандырудың әрбір түрлері мен 

сақтандырушылық қорғау әдістері жағдайында сақтандыру өтемі. 

 сақтандыру резервтерін есептей білу, сақтандыру қызметінің 

қаржылық нәтижелері. 

Алгебраның, 

географияның мектеп 

курсы

Сақтандыру ісі, 

Сақтандыру органдарына 

салық салу, Сақтандыру 

операцияларын 

экономикалық талдау, 

Сақтандырудағы 

маркетинг.

А Экономиканы ақшанесиелік 

реттеу

Мақсаты: реттеудің мемлекеттік және нарықтық механизмдерінің 

өзара қатынас зеңдылықтарын анықтау, экономикалық циклдің түрлі 

фазаларында қолданылатын мемлекеттік әсер етудің тәсілдері мен 

құралдарын талдау қабілеті, Қазақстанның экономикалық дамуының 

мәселері мен перспективаларын зерттеу.

Міндеттері: студенттердің экономиканы ақша-несиелік реттеудің 

мәнін, принциптерін және әдістерін меңгеруі; олардың реттеу 

мәселелеріне  қатысты сұрақтарды шешудегі практикалық 

дағдыларды меңгеруі; студенттерді заманауи экономикалық 

саясаттының экономикалық және әлеуметтік мәселелерін талдай білу 

қабілетіне үйрету; студенттерде түрлі экономикалық жүйе 

жағдайларында мемлекет әрекетінің параметрлері туралы теориялық 

білімді қалыптастыру.

Ақшаайналымы және ақша жүйесі. Ақша реформалары. Қарыз 

капиталы, несие төлем жасау. Экономиканы ақшанесиелік реттеудің 

қажеттілігі. Экономиканы ақшанесиелік реттеудің негізі. ҚРҰБ 

Антиинфлияциялық саясат. Ақша массасы және оның рөлі. ҚРғы 

ақаша агрегаттарының құрылымы және оның орындалуын қадағалау. 

Ақша мультикаттары. Экономиканы реттеу процесіндегі инфляцияны 

тежеу шаралары. Экономиканы ақшанесиелік реттеудің әдістері мен 

құралдары. Ақшанесиелік саясаттың негізгі құралы. Ақшанесиелік 

саясаттың перспективасы. Ақша айналымын эмиссиялықкассалық 

реттеу.

ҚР-ғы экономикант ақшанесиелік ретеудің ерекшеліктерін білу;                                                                                                                                                   

қаржы жүйесінің жағдайы мен мәселелерін талдай білу;                                                                                                                                                               

ақша , несие және банк теориясын түсіну;

Алгебраның, 

географияның мектеп 

курсы

Банк ісі, Халықаралық 

валюта-қаржылық 

қатынастар

Б Экономиканы мемлекеттік 

қаржылық реттеу

Мақсаты: мемлекеттік қаржылық реттеудің негізгі аспектілерін ашып 

көрсету: теориялық негіздері, ұйымдастыру формалары, тәжірибелік 

қолдану. Міндеттері: мемлекеттік реттеуді экономикалық категория 

ретінде қарау, оның қоғамның әлеуметтікэкономикалық дамуындағы 

рөлі мен мәні.

Мемлекеттік қаржылық реттеудің рөлі мен мәні. Мемлекеттік 

қаржылық реттеудің классификациясы. Мемлекеттің қаржылық 

саясаты және оның іске асырылу әдістері.Экономиканы бюджеттік 

реттеу. Ғылымитехникалық прогресске қаржылық әсер ету. 

Экономиканы салықтық реттеу. Экономиканы ақшанесиелік реттеу. 

Ішкі экономикалық қызметті қаржылық реттеу.

 мемлекеттік қаржылық реттеудің түрлерін, формаларын, әдістерін 

оқыпүйрену;                                                                                                                           

қоғамдық дамуды реттеу жүйесінде қаржыны пайдалана білу: 

бюджеттік, валюталық, салықтық және ақшанесиелік реттеу;                                                                                                      

нормативті заңдық құжаттарды пайдалана білу;                                                                                                                                                                              

реттеудің қай элементі көбірек іске  жарамды екенін анықтай білу

Алгебраның, 

географияның мектеп 

курсы

Салық ісі, Қазіргі  әлемдік 

валюталық жүйе

2 3БП

БП 3 5

БП 2 3



В Бюджетаралық қатынастарды 

реттеу

Мақсаты: бюджетаралық қатынастар жүйесі туралы білімді 

қалыптастыру, бюджет процесі жөніндегі білімді аймақтық деңгейде 

дамыту, бюджетаралық трансферттердің жергілікті бюджетке 

берілуінің тәжірибесін қалыптастыру.

Міндеттері: бюджетаралық қатынастарды дамытудың түрлі 

кезеңдерінің аналогиясын зерттеу; бюджетаралық қатынастардың 

негізгі мәселерінде бағытталу үшін қажетті ақпараттарды алу және 

қолдану қабілеті.

ҚР бюджет жүйесінің құқықтық негізі. Мемлекеттік билік пен 

жергілікті өзінөзі басқару органдары арасындағы табыстың бөлінуі. 

Бюджетаралық трансферттердің бюджетаралық қатынастар 

жүйесіндегі рөлі. Қазақстандағы бюджетаралық қатынастардың дамуы 

мен мәселелері. Аймақтық бюджеттердің шығынын басқару. Субсидия 

трансферттердің бюджетке түсуін құқықтық реттеу.

бюджетаралық қатынастардың этаптарымен реформаларының 

нәтижелерін талдай білу;                                                                                                                  

бюджетаралық қатынастардың даму сатыларына талдау жасай білу;                                                                                                                                                 

бюджетаралық қатынастардың мәселелері жөнінде мәліметті ала білу 

және пайдалана білу;

Алгебраның, 

географияның мектеп 

курсы

Сақтандыру ісі, 

Халықаралық 

экономикалық қатынастар

А Ақша. Несие. Банктер Мақсаты: ақшаның, несиенің және банктердің теориялық аспектілері 

бойынша, ақша және несие жүйесінің жұмыс істеу негіздері бойынша, 

халықаралық несиелік-есептік және валюталық қатынастар бойынша, 

құнды қағаздар нарығының негіздері бойынша біртұтас білім жүйесін 

қалыптастыру; ақшаның, несиенің және банктердің теориялық 

білімдерін үйрену.

Ақша. Несие. Банктер – негізгі ұғымдар. Несие және несие жүйесі. 

Банктер және банк жүйесі. Құнды қағаздар нарығының аспаптары, 

құрылымы және қатысушылары. Халықаралық валюта-несиелік 

қатынастар

  Банктік қызметтің теориясы мен ұйымдастыру негіздерін және оны 

экономикада қолдану механизмін білу;

Банктік құжаттармен жұмыс істей алу;

Несиелік ұйымдардың өзгешеліктерін және құнды қағаздар 

нарығының қатысушыларының функцияларын түсіну.

Алгебраның, 

географияның мектеп 

курсы

Банк тәуекелділігі, 

Банктердің валюталық 

операциялар, Банктік 

қадағалау, Банк ісі, Банктік 

маркетинг

Б Қаржы, ақша айналымы және 

несие

Мақсаты: қаржы, ақша және несие бойынша базалық білімдерін 

қалыптастыру, қаржы, ақша айналымы және несие теориясында және 

Қазақстанның қазіргі қаржы және несие сасатындағы тәжірибедегі 

және соңғы табыстары жалпылау, ақша және несие жүйелеріндегі 

өзара байланысты, құнды қағаздар нарығының ақша айналымына 

әсерін үйрену;

Міндеттері:  қаржы, ақша және несие саласында іргелі теориялық 

білімдерін үйрену және басқа арнайы қолданбалы курстарды үйренуге 

дайындалу, қаржы процесстерін көрсететін нормативті заң 

актілерімен, статистикалық және нақты материалдармен жұмс жасау 

дағдыларын қалыптастыру, ол өз кезегінде белсенді кәсіби қызметте 

көрсетіледі

Ақшаның мәні және функциялары. Ақша айналымы. Қаржы, қаржы 

саясаты және қаржы жүйесі. Мемлекеттік қаржылар: мемлекеттік 

бюджет, бюджеттік емес қорлар, мемлекеттік несие. Түрлі формадағы 

меншік иелері ұйымдарының қаржылары. Сақтандыру жүйесі. ҚР 

банктік жүйесі. Құнды қағаздар нарығы. Қаржыландыру көздері және 

тәсілдері. Инвестициялар. Мемлекеттің инвестициялық саясаты. 

Капиталды салудың оңтайлы нұсқасын анықтау. Дүниежүзілік 

валюталық жүйе. ҚР валюта жүйесі.

 мемлекеттің қаржы саясатының негізгі бағыттарын білу;

мемлекеттік қаржылардың әлеуметтік-экономикалық мәнін білу;

қаржылық-шаруашылық сұрақтарды шешу үшін нормативті 

материалдармен және экономикалық ақпараттың көздерімен жұмыс 

істей білу;

сақтандыру өтеулері бойынша, салымдардың пайыздарын анықтау 

бойынша, құнды қағаздар бойынша есептеулерді жүргізе білу.

Алгебраның, 

географияның мектеп 

курсы

Салықтық жоспарлау, 

Салықтық бақылау; Салық 

қызметін ұйымдастыру, 

Салық ісі, Маркетинг

В Несие ісі Мақсаты: коммерциялық банктердің қарыз алушыларға несие беру 

облысында теориялық және тәжірибелік білімдермен қамтамасыз ету;

Міндеттері: несие ісі саласында, несиенің мәні, мағынасы және 

түрлері бойынша сұрақтарды шешу.

Несие қызметін ұйымдастыру негіздері. Коммерциялық банктердің 

құру және жұмыс жасау негіздері. Банктік несие. Несиелеу жүйесінің 

элементтері және несиелік процесс. Қарыз алушының 

несиеқабілеттілік талдаудың банктік технологиялар. Банктік 

қарыздардың қайтарымдылығын қамтамасыз ету формалары. Банктік 

пайыз және пайыздық үстемелер. Корпоративті және жеке несиелеу 

процесін ұйымдастыру. Несиелік портфель және проблемалық 

несиелерді басқару.

қарыз алушының төлемқабілеттілігін анықтай білу;

несиелер бойынша пайыздық үстемелерді жасай білу;

несиелік қызметті ұйымдастырудың негіздерін білу.

Алгебраның, 

географияның мектеп 

курсы

Инновациялар және 

бизнес, Қаржылық аудит 

және бақылау, Сақтандыру 

операцияларын 

экономикалық талдау, 

Сақтандыру ісі, 

Сақтандырудағы 

маркетинг

А Халықаралық маркетинг Мақсаты: кәсіпорын қызметінің тиімділігін жақсарту үшін шетелдік 

нарықтарда институттарының дамуы мен жұмыс істеуіне қазіргі 

заманғы тәсілдерді зерттеу.

Міндеттері: келесі білімдерді алу: халықаралық маркетинг бейіні; 

халықаралық маркетинг ортасы; халықаралық маркетингтік зерттеуді 

өткізу әдістері туралы; шетелдік нарықтарды талдау әдістері; сыртқы 

анрыққа шығу және шетелдік нарықта болудың тиімді нұсқасын 

анықтау әдістерін; сыртқы анрыққа шығу барысында кешенді 

маркетинг құрылымы туралы және оған бейімделу нұсқалары; 

шетелдік нарықта жұмыс жасау барысында маркетинг қызметтерін 

ұйымдастыру нұсқалары; заманауи әлемдік сауданың негізгі даму 

тенденциялары мен перспективалары.

Халықаралық басқару жүйесіндегі маркетинг. Қоршаған ортаны 

қорғау және халықаралық экология маркетингі. Халықаралық 

маркетинг саласындағы ірі шешімдер. Әлеуметтік жауапкершілік 

және халықаралық маркетинг этикасы. Халықаралық қоғамның 

ұйымдық құрылымы. Халықаралық маркетингті жоспарлау. 

Халықаралық маркетинг жоспарлау. Халықаралық маркетингті 

ұйымдастыру. Әлемдік  нарықты сегменттеу. Халықаралық 

маркетингті зерттеу. Әлемдік нарықта тауарлар мен жарнама саясаты. 

Халықаралық маркетинг тауарларды бөлу туралы шешімдер туралы 

қабылдау. Экспорттық өндірісте шығындар мен бағаны басқару. 

Халықаралық маркетинг және сату қызметі. Әлемдік нарықта сатуды 

басқару, жоспарлау және ұйымдастыру. Халықаралық маркетингте 

сатуды жоспарлау.

сыртқы нарықтарға маркетинг кешенін іске асыру сипаттамаларын 

білу;

халықаралық компаниялардың ағымдағы жай-күйі және даму 

үрдістері білу;

халықаралық бизнес стратегиялық шешімдерді әзірлеу және іске 

асыру білу;

isssledovaniya халықаралық маркетинг қоршаған ортаны әдістерін білу 

және перспективалы халықаралық нарықтарға анықтау;

халықаралық маркетинг ортасын талдай білу;

сыртқы нарықтарға маркетинг кешенін іске асыру бойынша іс-

шараларды жоспарлауға мүмкіндігі;

халықаралық маркетинг қызметін жүзеге асырады, ол пәрменді және 

тиімді қызметін ұйымдастыру қабілеті.

Компанияның халықаралық маркетинг-миксті қалыптастыру 

дағдыларын білу.

Экономикалық теория, 

Микроэкономика

Банктік маркетинг, Шет 

елдердің қаржысы

Б Әлемдік экономика және 

халықаралық экономикалық 

қатынастар

Мақсаты: халықаралық экономикалық қатынастар және халықаралық 

сауда, халықаралық қаржы және халықаралық қаржылық қатынастар 

саласында пайда болатын негізгі теориялық және тәжірибелік 

мәселелермен студенттерді таныстыру. 

Міндеттері: қазіргі заманғы теориялық бағыттардың даму 

проблемалары және әлемдік шаруашылық және жалпы жаһандануды 

білу,  атап айтқанда;

ӘЭ және ХЭҚ жекелеген субъектілерін, ұстанымы мен рөлін білу;

осы заманғы әлемдік шаруашылықта ресурстарды пайдалану 

тиімділігін, орны, рөлі мен нысандарын зерттеу; 

жаһандық экономикалық және саяси процестердің ӘЭ және ХЭҚ 

әлеуеті мен перспективаларын зерттеу

Әлемдік экономиканың даму заңдылықтарын зерделеу және 

халықаралық экономикалық қатынастар, негізгі бағыттары мен 

нысандары. Халықаралық сауда мен ұйымдастыру және реттеу, оның 

нысандары бойынша факторлар әсер халықаралық сауданың дамуын 

реттейтін заңдар.

Әлемдік шаруашылық және ХЭҚ заңдылықтарын, тенденциялар мен 

қайшылықтарын білу;

негізгі факторлардың ықпалымен қалыптасатын және дамитын 

әлемдік шаруашылық және ХЭҚ;

әлемдік экономика және ХЭҚ және сол рөлді ойнайтын негізгі 

субъектілерін әлемдік шаруашылық 

қазіргі заманғы бәсекеге қабілеттілік проблемаларын түсіну; 

Экономикалық теория, 

Микроэкономика

Маркетинг, Әлемдік банк 

жүйесі

БП 2 3

БП 4 7

БП 3 5



А Қаржылық нарықта кәсіби 

қызмет

Мақсаты: өзара тығыз байланысты қаржы нарықтары, қаржылық 

құралдармен операцияларды жүргізу жөніндегі нақты бір уәкілеттілігі 

бар қаржылық-несиелік институттардың қызметі туралы  біріңғай 

түсінікті қалыптастыру.

Міндеттері: қаржылық нарықтың жағдайын сипаттайтын 

экономикалық мәліметтерді жинау, өңдеу және талдаудың заманиау 

әдістерін меңгеру; қаржылық нарықтарда болып жатқан экономикалық 

процестерді талдаудың дағдыларын меңгеру.

Қаржылық (қор) нарығының кәсіби қатысушылары. Брокерлер. 

Дилерлер. Бағалы қағаздарды басқару қызметі. Клирингтік қызмет. 

Депозитарлық қызмет. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімін 

жүргізу жүйесі. Бағалы қағаздармен сауданы ұйымдастыру қызметі.

білуі керек:

 -қаржы нарығының құрамы мен құрылымы; 

-қаржы нарықтары заңнаманың жұмыс істеуінің негізгі ережелері;

 -қаржы нарығының құралдары және олардың сипаттамалары; 

-қаржы нарығының қатысушылары, олардың функциялары және өзара 

іс-қимыл қағидаттары; 

-қаржы тәуекелдерін басқарудың әр-түрлі құралдарын пайдалану 

ерекшеліктері;

 -қаржы құралдарын бағалау әдістері;               біліктілігі:

 -инвестициялық және басқа да экономикалық шешімдер үшін қаржы 

нарықтарының теорияның білімдерін қолдану;

 -дербес инвестициялық талдау жүргізу және инвестициялық 

шешімдер қабылдау; 

-жеке қаржылық жоспарлау шеңберінде тәуекелдерді басқару 

әдіснамалық мәселелерін анықтау; 

-қаржы нарығында туындайтын дағдарыстар себептерін анықтау;

осы меншік мәселелері таныс емес адамға қаржы нарықтарының 

жұмыс істеуі негізгі қағидаттарын түсіндіру;

 дағдысы: 

-қаржы нарығының жағдайын сипаттайтын экономикалық деректерді 

жинау, өңдеу және талдау қазіргі заманғы әдістерді;

 -қаржы нарықтарында болып жатқан экономикалық процестерді 

талдау дағдылары.

Экономикалық теория, 

Экономикадағы 

математика.

Банктердің  валюталық 

операциялар, 

Инвестицияны 

қаржыландыру  және 

несиелеу

Б Қор нарығының  қаржылық 

аспаптары

Мақсаты: қор  нарығының механизімінің қызмет етуі тетіктері және 

оның қаржылық құралдарының ролі туралы толық түсініктің 

қалыптастыру.

Міндеттері: қор нарығы саласындағы заңдық актілерді зерттеу; қор 

нарығының даму мәселесінің статистикалық мәліметтерін зерттеу; қор 

нарығын құрушы негізгі макроэкономикалық сипаттамаларды 

салыстырмалы талдауын зерттеу,  олардың рөлін талдау және  ұлттық 

ерекшеліктерді есепке ала отырып, мемлекеттің қаржылық жүйедегі 

мағынасын зерттеу.

Курста  қаржылық талдау әдістері, қор нарығының  негізгі құралдары  

және  қызмет ету механизмі .  

Қор нарығының  жалпы өзін-өзі басқару жүйесінің аясындағы, ақша 

және бағалы қағаздар формасындағы капиталдың айналымы. 

Қор нарығын құралдары қолдану, олардың талдау әдістері, 

инвестициялық  процесстер арқылы жүзеге асырылатын өндіріс 

саласы мен қор нарықтары  арасындағы  тікелей  және  кері 

байланыстар зерттеу пәні.   

Пәннің мәнің мен мазмұнын білу; 

Экономикалық пәндер  жүйесіндегі  пәннің рөлі мен  орнын 

анықтауды ептілігі болуы; 

Қор нарығы  облысындағы заңды актілерді бағалау  және  талдауды 

ептілігі болуы; 

қор нарығын дамыту мәселелері бойынша 

статистикалық берілгендерді  қолдана білу ептілігі болуы; 

қор  нарығынынан тұратын негізгі макроэкономикалық 

сипататмаларды  салыстырып, талдау жасай білу,  олардың 

мемлекеттік  ұлттық қаржы  есептілігі жүйесіндегі    ерекшелікті, 

маңыздылығы мен  рөлін талдау ептілігі болуы; 

қор нарығының  негізгі көрсеткіштерін есептеуді  жүзеге асыруды  

ептілігі болуы.  

Экономикалық теория.

Экономикадағы 

математика. 

Салықтық бақылау, 

Қазақстан 

Республикасының Ұлттық 

Банк инвестициялық 

саясаты.  

БП
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Мақсаты: менеджердің жеке тиімділігін оның құрамдас, теориялық 

білімдерін және практикалық дағдыларын қалыптастыру; қазіргі 

заманғы өзіндік менеджменттің, әдістерін қолдана білу, қазіргі 

заманғы жағдайында жеке тиімділік әдістерін игеруді талдау 

Міндеттері:  шешім қабылдау ұйымдастыру ұжымының және өзіндік 

менеджмент тәсілдерін басымдылығын анықтау және шұғыл 

міндеттерді шешу мақсатында, басқару тиімді өкілеттіктерді бөлу 

және нәтижелер үшін жауапкершілігін негізгі түсініктері мен 

негіздеріне топтық және корпоративтік тайм-менеджмент 

ерекшеліктерімен психология топтық жұмысты ұйымдастыру, дағды 

мен құзыреттілікті дамыту менеджері, белгілі бір мемлекеттік 

стандартында мамандығы, технологиялармен инвестициялық 

жобаларды әзірлеу, шешім қабылдай ұйымдастыру ұжымының және 

өзіндік менеджмент технологиялармен инвестициялық жобаларды 

әзірлеу;

қазіргі заманғы бәсекеге қабілеттілігін арттыру тиімді қарым-қатынас 

дағдыларын және көпшілік алдында сөз сөйлеу, жұмыс орнында, 

мәдениеті, ойлау қабілеті қабылдау, талдау және жинақтау ақпарат 

қойған мақсаттары мен таңдау жолдарын, оның жетістіктерін ұтымды 

пайдалануды ұйымдастыру;

Жеке тиімділікті басқаруВ Тиімді  менеджердің  қызметтері. Жоспарлау және мақсат қою. 

Ұйымдастыру менеджердің функциясы ретінде. Мотивация. Бақылау. 

Басқару тиімділігі түсінігі. Менеджерлік құзіреттіліктің түсінігі және 

түрлері. Іскерлік қарым-қатынастар психологиясы. Басқару, іскерлік 

қарым-қатынаста: стратегия және тактика іскерлік қарым-қатынас. 

Топтық өзара іс-қимыл түрлері. Тұлғалық аспектілері іскерлік қарым-

қатынас: әңгімелесушінің психологиялық түрі бойынша  

ерекшеліктерін құру. Қарым-қатынас құралдары, олардың рөлі 

ұйымның іскерлік қарым-қатынасы. Жазбаша коммуникация. Іскерлік 

қарым-қатынас: вербальды және вербальды емес. Күрделі қарым-

қатынас: қақтығыстар, қатаң келіссөздер, стресстік жағдайлар. 

Көпшілік алдында сөз сөйлеу дағдылары. Іскерлік келіссөздерді 

жүргізу.

Экономикалық теория, 

Микроэкономика

Сақтандырудағы 

маркетинг, Әлемдік қаржы 

нарықтары

Білуі керек: елімізде және шетелде ұйымдастыру бойынша еңбек 

тарихы, принциптері мен даму кезеңдерін қозғалысын тиімділігін; 

ұйымдық-құқықтық проблемаларды жүйесін енгізу жеке тиімділігін; 

ұжымды басқару ерекшеліктері ұйымдастыра білу;

тұтас берудің өзектілігі туралы жеке ұйымшылдық тиімділігін және 

әрбір қатысушының басқару процесін;

аппарат сатып алу және жеке тренинг дамуын;

тиімді менеджердің әдістерін сапалы тиімді пайдалану;

диагностика ортасы және  нарық жағдайында командалық жұмыс 

негізінде қоршаған технологияны таңдау негіздемесі, басқарушылық 

шешімдерді талдау әдістері;

зерттеу әдістерін талқылау, бағалау және жаңа нарықтық 

мүмкіндіктерді қалыптастырудағы бизнес-жобалар тиімділігін 

негіздеудегі бизнес идеялар.

Уйрену қажет:  әр түрлі кезеңдерінде SMART жөніндегі принциптері 

бойынша жеке мақсаттарын іске асыру жоспарларын әзірлеу;

жоғары нәтижелі кәсіби міндеттерін орындау үшін көпшілік алдында 

сөз сөйлеу тәсілдерін пайдалану;

ұжымды басқаруда іскерлік қарым-қатынас және еңсеру стресстік 

жағдайлардың жеке дағдыларын құру және әзірлеу;

тайм-менеджмент үшін нақты және оларды дамыту үшін, жеке 

менеджер құзыреті маңыздылығын тиімді жұмсау уақытын анықтау 

корпоративтік жүйесін және жеке  әзірленуін;

менеджері қызметкерлері мен қызметіне үміткерлерді психологиялық 

дайындық сабаққа интеллектуалдық, мәдени деңгейін көтеру, кәсіби 

құзыреттілік, қабілетін бизнес құралдарын пайдалануға жүзеге асыру 

үшін диагностикалауды білу.

3 5



В Құнды қазағаздар 

нарығындағы қызметті  

ұйымдастыру 

Мақсаты: бағалы қағаздар нарығының қызмет ету, бағалы 

қағаздардың шығарылуы мен айналыма, биржалық істің негізі туралы 

білім жүйесін қалыптастыру.   

Міндеттері: қор биржасын  және  биржадан тыс  бағалы қағаздар 

айналымын ұйымдастыру; 

Бағалы  қағаздар нарығын реттеу және оның құқықтық 

инфрақұрылымы; 

хабары болуы:  қор нарығының пайда болуы мен дамуы тарихын; 

Шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздар  нарығын ұйымдастыру 

негіздерін; депозитарлықклирингтік инфрақұрылым және бағалы 

қағаздарды тіркеу жүйесі.  

 Экономиканы қаржыландырудың баламалы  көзі ретінде бағалы 

қағаздар нарығы. Бағалы қағаздардың  жалпы  сипаттамасы. Бағалы 

қағаздардың түрі және олардың инвестициялық қасиеті. Бағалы 

қағаздар нарығының қатысушылары мен құрылымы. 

Қор биржасы және  олардың  қызметін ұйымдастыру тетіктері. Бағалы 

қағаздар нарығын реттеу. 

Туынды қаржы құралдар нарығының жалпы сипаттамасы. 

Биржа ісі  және  бағалы қағаздар  нарығының  қажеттілігін, мәнің 

және қызметтерін сипаттайтын мен  негізгі жағдайларының пікірін 

қалыптастыру; 

Қор нарығының бастапқы түсінігі және  бағалы қағаздар түрі; 

 Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қатысушылардың, эмитенттер  

және  инвесторлардың қызметтер туралы; 

Қор биржасын  және  биржадан тыс  бағалы қағаздар айналымын 

ұйымдастыру; 

Бағалы  қағаздар нарығын реттеу және оның құқықтық 

инфрақұрылымы; 

хабары болуы:  қор нарығының пайда болуы мен дамуы тарихын; 

Шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздар  нарығын ұйымдастыру 

негіздерін; депозитарлықклирингтік инфрақұрылым және бағалы 

қағаздарды тіркеу жүйесі. 

Экономикалық теория.

Экономикадағы 

математика.

Қаржылық аудит  және 

бақылау.ЕДБдің 

инвестициялық жобаларын 

басқару.

А Құнды қағаздар нарығы және 

биржа ісі

Мақсаты: қазақстандық және әлемдік қаржы нарығының құрылымы 

мен даму беталысы туралы жүйелі түсінік алу, бағалы қағаздар 

нарығындағы экономикалық үрдістердің алуан түрлігі туралы 

түсінікті қалыптастыру, сонымен қатар ҚР бағалы қағаздар 

нарығының қалыптасуы мен дамуының теориясы мен тәжірибесімен 

кәсіптік деңгейде айналысуға мүмкіндік беретін білім мен дағдыларды 

қалыптастыру;

Міндеттері: бағалы қағаздар нарығының құқықтық және теориялық 

негіздерін, бағалы қағаздардың негізгі түрлері мен бағалы қағаздар 

нарығының қатысушыларының өзара әрекеттесуінің тетіктерін 

зерттеу, бағалы қағаздар нарығын реттеудің тәсілдері мен 

қағидаларын ашып көрсету, бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен 

байланысты басқару шешімдерін қабылдауды экономикалық 

негіздеудің құралдары меңгеру.

Қазақстан Республикасында қор нарығын қалыптастыру. Бағалы 

қағаздар нарығын реттеу. Бағалы қағаздар маңызы. Номиналды 

құнының тұжырымдамасы. Мемлекеттік бағалы қағаздар. Басқа ірі 

бағалы қағаздар. Депозитарлық, оның негізгі функциясы, жұмыс істеу 

тұжырымдамасы. Бағалы қағаздар нарығының түсінігі. Бағалы 

қағаздар нарығының қатысушылары. Бағалы қағаздар нарығы және 

оны реттеу. Нарықтың негізгі сипаттамалары. Туынды бағалы 

қағаздардың жалпы сипаттамасы. Сауда-саттық стратегиясы. 

Фьючерстік келісім-шарттар және айырбастау операциялары, түсінігі 

және операциялардың түрлері.

 бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарының теориялық 

аспектілерін білу;

қор биржасында бағалы қағаздармен операцияларды жүргізуге және 

орындауға қабілетті болу;

Қазақстанда жұмыс істейтін тауар биржаларының рөлін түсіну.

Экономикалық теория, 

"Қаржы" мамандығына 

кіріспе және кеңселік 

жұмыс негіздері

Инвестицияны 

қаржыландыру және 

несиелеу, Қаржылық 

менеджмент

Б Қор нарығының қазіргі  

қызметі

Мақсаты: Қазақстан Республикасында қор нарығының қызметі туралы 

білімді қалыптастыру, брокерлерге, қазіргі заманғы құралдары мен 

бағалы қағаздар нарығының субъектілерін білу;

Міндеттері: қор нарығында өзінің мақсатын, кәсіби қызметінің 

түрлері туралы білім жүйесін меңгеру үшін, сондай-ақ барлық қор 

биржаларының ұйымдастырушылық құрылымы туралы түсінік алу 

үшін өз функцияларын, бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің 

әр түрлі үйлестіру ережелерін, аукциондар, олардың жұмыс істеуі 

тетіктерін, қайталама сауда-саттық, институционалдық негіздерін, 

тіркеуші, депозитарийлер мен клиринг ұйымдары, биржалар және 

биржадан тыс сауда жүйелері, сауда жүйелерінің жұмыс істеуін 

техникалық аспектілерін білу.

Қор биржасының түсінігі. Бағалы қағаздар нарығының құралдары 

және субъектілері. Биржаларының пайда болуы және дамуы. Нью-

Йорк қор биржасының жұмыс істеу ерекшелігін талдау. Бағалы 

қағаздар нарығында орталық буыны ретіндеқор биржасы. Шетелде 

қор биржаларының жұмыс істеу тәжірибесі. Қор нарығының ұғымы 

және құрылымы. Әлеуметтiк қайта молықтыру процесінің 

кезеңдерінде қор нарығының рөлі. Қор нарығының дамуының 

макроэкономикалық ортасы, кезеңдері, үрдістері. Қор нарығының 

тиімділігі.

 ажырамас бөлігі ретінде жалпы қаржы нарығын және бағалы 

қағаздар нарығында болып жатқан экономикалық процестерді түсіну;

қор нарығында баға белгілеу негізіндегі ұғымдарды білу, нарық 

туралы түсінік бар және құралдары негізгі қатысушыларын пайдалана 

білу;

негізгі пайда және қаржылық операциялар бойынша шығындарды 

есептеу үшін операцияның қаржылық жағдайын талдай білу;

бағалы қағаздар портфелін құру үшін осы білімді қолдана білу.

Экономикалық теория, 

Салықты дамыту тарихы

Қазақстан 

Республикасының Ұлттық 

Банк инвестициялық 

саясаты

В Қазынашылықты 

ұйымдастыру

Мақсаты:  Қазақстанда бюджеттерге сараптама жасай білу, бекіту 

және орындау түсінігін қалыптастыру;

Міндеттері:  негізгі бюджеттің атқарылу жүйесін қарастыру және 

Қазынашылықтың негізгі өкілеттіктері мен міндеттерін енгізуді 

қарастыру.

Қазынашылық жүйесін дамытудың стратегиялық және тактикалық 

аспектілері. Қазынашылық жүйесін жаңғырту. Қазақстанда 

қазынашылық жүйесін дамыту, қазынашылық вексельдерді беру. 

Қазақстанда қазынашылық жүйесін қаржыландыру нысандары. 

Қазақстан Республикасында бюджет және қазынашылық жүйесін құру. 

Облыстық қазынашылық басқару құрылымы. Жоғары деңгейде 

қазынашылық реформасын қолдау. Қазынашылық комитеті аумақтық 

органдарының құрамы мен аясында талдау. ҚР Қазынашылық 

реформалары. Бюджеттің орындалуы туралы қазынашылық жүйесі. 

Бюджеттің орындалуы туралы қазынашылық жүйесі. Қазақстан 

Республикасында қазынашылық жүйесін дамыту. Облыстық аспектісі 

Қазынашылық жүйесін дамыту стратегиялық және тактикалық 

аспектілері. Бюджет процесiнде қазынашылық жүйесін рөлі.

қазынашылық және бюджеттің атқарылуы жүйесінде қазынашылық 

рөлі негізгі функцияларын білу;

бюджет жүйесінің қазынашылық орындаудың негізгі қадамдарын 

білу;

бюджеттің атқарылуын талдау өзгерістерін бағалау қабілетін білу;

банктің және бюджеттік орындалуының қазынашылық жүйесін 

ажырата білу;

білім тұрғысынан қоғамдық және саяси өмірдің оқиғаларын талдай 

білу.

Экономикалық теория, 

Сақтандыруды дамыту 

тарихы

ЕДБ-дің инвестициялық 

жобаларын басқару

А Қаржы нарығы және 

делдалдары

Мақсаты: қаржы нарығының теориялық аспектілері және оның 

инфрақұрылымының Қазақстан Республикасында даму ерекшеліктерін 

ескере отырып, қаржы делдалдарының қызметін, сондай-ақ бүкіл 

қаржы нарығының жұмыс істеуін жақсартуға және олардың рөлін 

зерттеу;

Міндеттері: Қаржы нарығы мен қаржылық делдалдардың жұмыс 

істеуінің теориялық аспектілерін зерттеу,Қазақстан Республикасының 

аумағында қаржы делдалдарының қызметін талдау, Қазақстан 

Республикасының қаржы нарығының негізгі мәселелерін анықтау, 

әлемдік қаржы нарығының қызмететуінің негізгі сәттерді анықтау.

Қаржы нарығының теориялық негіздері мен құрылымы. Ақша нарығы 

және қаржы құралдары. Депозит нарығы. Несие нарығы. Валюта 

нарығы және оның құралдары. Бағалы қағаздар нарығы, оның 

функциялары мен құрылымы. Сақтандыру нарығы. Қаржы 

делдалдығы және қаржы делдалдары. Банктер және олардың қаржы 

делдалдық қызметі. Инвестициялық қоры және оның қызметі. Қаржы 

нарығын реттеу жалпы ұғымдар. Қазақстандағы мемлекеттік реттеу 

органдары.

Қаржы нарығын өзiн-өзi реттейтiн ұйымдар. Қаржы министрлігі мен 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құрылымы, сондай-ақ 

олардың функциялары. Әлемдік қаржы нарығының жалпы түсініктері. 

Жаһандық валюта нарығының қалыптасуы мен дамуы. Халықаралық 

бағалы  қағаздар нарығы.

қаржы ұйымдардың негізгі функциялары, олардың ұйымдық 

құрылымы туралы хабары болуы;

қаржы институттарының нормативтік құқықтық актілермен жұмыс 

істей ептілігі болуы;

Қазақстан Республикасының аумағында қаржы делдалдардың 

қызметін талдау ептілігі болуы;

Қазақстан қаржы нарығының дамуының негізгі мәселелерін білу.

Алгебраның, 

географияның мектеп 

курсы

Сақтандыру, Қазіргі 

заманғы банк қызметтері 

мен операциялары.

БП 4 6

БП 3 4

БП 3 5



Б Брокерлік  іс  Мақсаты: нарықтық экономиканың ажырамас бөлігі ретінде брокерлік 

институттардың жұмыс істеуі және дамудың негізгі қағидаттары 

менжүйелілік туралы берік білімдерді алу;

Міндеттері: биржаның құрылымы мен функцияларын, биржалық 

сауданың қатысушылардың қызметін, биржаларының түрлері, 

нарықтық экономика жағдайында брокерлік институттарының рөлі 

мен орнын анықтау, сондай-ақ Қазақстан Республикасында биржалық 

қызметті қолдау және дамыту жөніндегі мемлекеттік 

бағдарламалардың негізгі бағыттары, биржалық тауарлар мәнің 

анықтау,биржаның түріне байланысты биржалық стратегиялар және 

брокерлік мәмілелер.

Брокерлік және дилерлік қызметтің түсінігі. Брокерлік қызмет: 

брокерлік фирмалардың мәні мен қызметтері.

Қор биржасында брокерлік фирмаларды ұйымдастыру және 

аккредиттеу тізімі. Брокерлік фирмалар  табыс көздері. Брокерлік 

құжаттар. Клиентке шот ашу. Шоттарды аудару. Клиенттіңшоттарына 

қызмет көрсету. Биржалық бұйрықтар: негізгі мазмұны мен жіктелуі. 

Нарықтық бұйрық. Лимит бұйрық. Стопбұйрық. Стоп-лимит бұйрық.  

Дискретті бұйрық. Биржалық бұйрықтарды орындау. Биржалық 

бұйрықтардың күшiн жою.Биржалық бұйрықтарда орындау туралы 

есеп беру.

бағалы қағаздар портфелін қалыптастыру және бағалы қағаздарға 

инвестиция жасаудың  негіздерін, инвестициялық тәуекелдердің 

бағалау әдістерін және оларды бейтараптандыру туралы хабардар 

болуы;

делдалдық қызметін және құжаттарды рәсімдеу операцияларын 

жүргізуге ептілігі болуы;

Қазақстан қор биржаларының дамуының қазіргі кезеңінде негізгі 

мәселелерін анықтау,әлемдік және отандық биржаларының 

құрылымын және негізгі көрсеткіштерін талдау ептілігі.

Алгебра, географияның 

мектеп курсы

Коммерциялық қызмет, 

Шаруашылық жүргізуші 

субъектілерге және 

халыққа салық  салу

В Сақтандыру ұйымдарының 

делдалдық қызметі

Мақсаты: сақтандыру нарығындағы делдалдық қызметтің 

ерекшеліктерін зерттеу;

Міндеттері: сақтандыру делдалдарының ролі туралы білімді меңгеру, 

делдалдық қызметтің құқықтық негіздерін, дилерлік және 

дистрибьютерлік желілердегі делдалдардың қызметін зерттеу.

Делдалдардың жіктелуі. Сақтандыру нарығындағы делдалдық 

қызметтің ерекшеліктерін зерттеу. Сақтандыруда қолданылатын 

негізгі түсініктер мен терминдер. Қазіргі жағдайдағы сақтандыруды 

ұйымдастырудың негізгі қағидалары мен ерекшеліктері. 

Сақтандырудың салалары, аялары және түрлері. Сақтандыру ісінің 

даму тарихы. ҚР сақтандыру ісін ұйымдастыру мен дамытудың негізгі 

кезеңдері. Сақтандыру ісін ұйымдастыру негіздері. Міндетті және 

ерікті сақтандыру. Мүліктік және жеке сақтандырудың экономикалық 

арналымы мен мазмұны. Делдалдық қызмет. Делдалдардың 

қызметтері.  

 сақтандыру делдалдардың негізгі қызметтерін білу;

нақты экономикалық жағдайда сақтандыру ісінің жекелеген 

ережелерін қолдана білу;

сақтандырудың негізгі әдістерін, мазмұндық интерпретация және 

нәтижелерді талдау дағдыларын меңгеру.

Алгебраның, 

географияның мектеп 

курсы

Бизнесті бағалау, 

Актуарлық есеп

А Мемлекеттік бюджет Мақсаты: мемлекеттік бюджетті мемлекет үшін негізгі қаржылық 

жоспары ретінде қарастыру, экономиканы басқару үшін мемлекет 

тарапынан қолданылатын экономикалық санаттарды қарастыру;

Міндеттері: тиімді экономикалық жоспарлау бағытында, бюджетті 

қалыптастыру және орындау әдістемесін білу, оның рөлін түсіндіру 

үшін, заңнамалық реттеу, ақпараттық ашықтық, кірістер мен 

шығыстарды жіктей білу және дамушы қаржы нарығының басқа 

жалпы қабылданған стандарттар сияқты сапа көрсеткіштерін кешенді 

қалпын қалыптастыру және шаруашылық жүргізу құралы ретінде 

мемлекеттік бюджет мәнін білу.

.

Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мазмұны. Бюджет мемлекеттің 

қаржылық жоспары ретінде. Мемлекеттік бюджет экономиканы 

басқару құралы ретінде. Қаржы ресурстарын бөлудің сапалық және 

сандық сипаттамалары. Бюджет жүйесі. Бюджет құрылыс. Бюджеттің 

жеке түрлерінің сипаттамасы және экономикалық мәні. Табыстың 

бюджеттік сыныптамасы. Шығыстардың бюджеттік сыныптамасы. 

Бюджеттің жекелеген түрлерінің экономикалық мазмұны мен 

сипаттамасы. Бюджетке табыстар бойынша түсімдерді жоспарлау. 

Салық түсімдерін болжау. Салықтық емес түсімдерді болжау. Капитал 

операциялардан түсетін түсімдер. Ресми трансферттер. Мемлекеттік 

бюджет жүйесі. Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша бюджет 

шығыстары. Білім беруге шығындар. Денсаулық сақтау бойынша 

бюджет шығыстары. Әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша 

бюджеттік шығыстар.

 мемлекеттік бюджет, бюджет жүйесі мен бюджет жүйесінің 

экономикалық мазмұнын білу;

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексімен және басқа да 

заңнамалық актілеріне сәйкес жұмыс істей білу;

бюджет жүйесінің рөлі, мәні мен маңызын түсіну.

Экономикалық теория, 

Макроэкономика

Халықаралық валюта-

қаржылық қатынастар

Б Жергілікті бюджет  Мақсаты:  бюджетаралық қатынастар жүйесін, жергілікті 

бюджеттерге бюджетаралық трансферттер өңірлік деңгейде және 

практика кезінде бюджеттік үрдістің дамуы туралы білімді 

қалыптастыру;

Міндеттері:  жергілікті бюджеттердің кіріс және шығыс бөліктерінің 

құрылымын зерттеу үшін, жергілікті билік бюджет жүйесін 

бюджеттер мен олардың өз функцияларын тұжырымдамасын 

мазмұнын ашып көрсету үшін ұғымдарды қалыптастыру.

Қазақстан бюджет жүйесінің құқықтық негіздері. Үкімет пен 

жергілікті билік деңгейлері арасындағы табыстарды саралау.

Бюджетаралық қатынастар жүйесінде үкіметаралық трансферттер 

рөлі. Қазақстандағы үкіметаралық қарым-қатынастарды дамытудың 

бағыттары және өзекті мәселелері. Облыстық бюджеттерді басқару 

шығыстары. Бюджеттерге субсидиялар мен өзге де бюджетаралық 

трансферттерді құқықтық реттеу.

бюджетаралық қатынастар реформа нәтижелері мен кезеңдерін талдай 

білу;

мемлекетаралық қарым-қатынастарды дамыту, түрлі кезеңдерде ұқсас 

аударым қабілетін жүргізе білу;

бюджетаралық қатынастардың негізгі мәселелеріне бағдар үшін 

қажетті ақпаратты қолдана білу;

өңірлік қаржы жүйесінің жұмыс істеуін талқылай білу.

Экономикалық теория, 

Макроэкономика

 Қазіргі әлемдік  

валюталық жүйе

В Бюджеттеу Мақсаты:  бюджеттеу және бюджеттік басқару дағдыларын, 

кәсіпорынның тәжірибелік ұйымдастыру жүзеге асыру мазмұнын, 

шарттар туралы теориялық білімдерін қалыптастыру;

  Міндеттері:  нақты объектіні басқару ерекшеліктерін ескере отырып 

қаржылық жоспарлау ұйымдардың қазіргі заманғы әдістерін зерттеу, 

бюджеттерді қалыптастырудың стратегиялық мақсаттары, 

практикалық дағдылар мен білімді іске асыруды қалыптастыру.

Бюджеттік жоспарлау. Бюджеттік басқару. Орталықтың юджеттеу 

және басқару жауапкершілігі. Негізгі бюджеткәсіпорын жоспарлау 

жүйесінің негізі. Кәсіпорынның операциялық бюджеттердің 

құрылымы. Бюджет түрлері. Бюджеттік ақша ағыны. Бюджеттің 

пайда мен шығыны. Бюджеттеуді ұйымдастыру. Салық-бюджет 

саясаты. Бюджеттеу туралы ереже. Бюджет комитеті.Бюджеттік 

бақылауды ұйымдастыру. Бюджеттеу және бақылауды жүзеге асыру 

мәселелері.

ұйымның қаржылық құрылымын қалыптастыру үшін жоспарлау және 

бюджеттеу, бюджет түрлері үлгілерінің қағидалары, нысандары мен 

әдістерін білу;

ұйымның жеке бюджетін әзірлеуді жүзеге асыруға ұйымның 

операциялық қызметін жоспарлай білу;

залалсыздық ұйымдастыруды талдау қабілеті, іс-шараларды 

жоспарлау баламалы әдістерін қолдана білу.

Экономикалық теория, 

Макроэкономика

Халықаралық 

экономикалық қатынастар

А Шет елдердің қаржысы Мақсаты: жекелеген дамыған елдердің қаржы жүйесінің қызмет ету 

тәжірибелерін зерттеу;

Міндеттері:  мемлекеттік қаржыларды ұйымдастырудың негізгі 

тұжырымдамаларын тану, қаржылық жүйелердің ролі туралы тұтастай 

танымдарды қалыптастыру,  салыстыру мен кеңейтуудің  

аналитикалық мүмкіндіктерін қалыптастыру.

Қаржының мәні мен қаржы саясаты. Мемлекеттік қаржылардың 

концептуалды негіздері.  Мемлекеттік қаржылар сферасындағы 

интеграциондық процесстер.  АҚШ мемлекеттік қаржыларын 

ұйымдастыру. АҚШ салық жүйесінің құрылымы. Германияның қаржы 

жүйесі мен қаржы саясаты. Налоговые реформы Германияның 

салықтық реформалары, олардың мазмұны мен мәні. Основы 

функционирования государственных финансов Францияның 

мемлекеттік қаржыларының ұйымдастырылу негіздері. Жапонияның 

қаржы жүйесін ұйымдастыру. Ресей федерациясының қаржы жүйесі. 

РФ салық жүйесі. Орта Азиялық елдердің қаржы жүйесінің негізгі 

сипаты мен ерекшеліктері. Қыргызстанның қаржы жүйесі. 

түрлі елдердің қаржыларын ұйымдастырудың негізгі 

тұжырымдамаларын білу;

ҚР қаржы жүйессінің сипатты ерекшеліктерін білу;

Қаржыларды ұйымдастырудың шетелдік тәжірибелерін қолдана білу.

Қаржыға кіріспе, 

Экономикалық теория, 

Халықаралық маркетинг

 Сақтандыру, Шетел банк 

жүйесі
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Б Әлемдік банк жүйесі Мақсаты:  әлемдік банк жүйесінің функциялары мен ролін, және оның 

қызметтерінің механизмін  әлемдік экономикалық жүйенің элементі 

ретінде түсінуді қалыптастыру;

Міндеттері: әлемдік банк жүйесінің қызметінің механизмдерін, оның 

қызметтері мен әлемдік экономикаға әсерін теориялық зерттеу.

Несие-қаржы жүйесі.  Банк жүйесі және оның экономикадағы ролі. 

Әлемдік қаржы-несиелік және банк жүйесін қалыптастыру. 

Халықаралық қаржылық  институттар. Әлемдік экономикадағы қаржы 

ағымдары және ӘБЖ орны. Шетелдердің  банк жүйесі. Банк жүйесінің 

Еуропалық үлгілері. Әлемдік қаржы нарықтарында халықаралық 

банктік операциялар. 

Банктік жүйелердің дамуының заңдылықтарын білу, коммерциялық 

банктердің шетелдік қатысуының формалары;

Әлемдік банк жүйесінің дамуын  және жекелеген елдердің банктік 

жүйелерін талдау үшін пән аясында алынған білімді пайдалана білуі;

Коммерциялық және инвестициялық банктердің халықаралық 

операцияларының құрылымын түсіну. 

Қаржыға кіріспе, , 

Экономикалық теория, 

Әлемдік экономика және 

халықаралық 

экономикалық қатынастар

Коммерциялық қызмет , 

Шетел мемлекеттер 

салығы

В Әлемдік қаржы нарықтары Мақсаты: әлемдік қаржы нарығының негіздерін, осы нарықтың 

құрылымы мен қатысушыларын зерттеу, сонымен қатар халықаралық 

қаржы құралдарының айналым мезханизмі мен ұйымдастырылуын 

түсіну, т.с.с;

Міндеттері: әлемдік қаржы нарығының және оның 

инфрақұрылымының түсінігін ашу, халықаралық қаржы 

институттарының қызметтерінің механизмін және ұйымдастырылуын 

зерттеу, әлемдік қаржы нарығының қаржылық құралдарын қарастыру 

және олардың қатынасу  әдістерін зерттеу, әлемдік қор биржаларының 

қызметтерін тану. 

Әлемдік қаржы нарығы: негізгі түсініктері, мәні мен маңызы. Әлемдік 

қаржы нарығының инфрастуктурасы. Халықаралық валюталық нарық  

және оның қызметтерін ұйымдастыру. Әлемдік банк: негізгі 

түсініктер, құрылымы мен халықаралық экономикалық дамуындағы  

ролі. Халықаралық ақша және несие нарықтар. Дамыған елдердің 

қаржы нарығы. Қалыптасушы елдердің қаржы нарықтары. Әлемдік 

қаржы нарығының дамуының проблемалары мен перспективалары. 

 -Әлемдік қаржы нарығының теоретикалық аспектілерін білу және 

оның инфрақұрылымы; 

Әлемдік қаржы нарығының қаржылық құралдарын білу және оның 

айналымын білу; 

-әлемдік қор биржаларының негізгі қызметтерін білу. 

Қаржыға кіріспе,  

Экономикалық теория, 

Жеке тиімділікті басқару 

  Бизнесті бағалау, 

Шетелдердегі сақтандыру

А Шетел банк жүйесі Мақсаты: шетелдік банк жүйелері,  банк қызметтерінің негізгі 

қаржылық көрсеткіштерін құрамы, есептеу әдістемесі, туралы білімді 

меңгеру,  сыртқы нарықтарға шығу туралы шешімді негіздеп, талдай 

білу, шетелдік банк жүйелерінің артықшылықтары  мен кемшіліктерін 

анықтау;                                               Міндеттері: шетелдерге қаржы 

жүйесінің жұмыс істеу негіздерін оқыту, тарихын, қазіргі заман 

құрылғ, әлемдік банктік жүйелердің негізгі принциптері мен іс 

шаралары

Әлемдік банк жүйесінің эволюциясы. Банк саясаты. Түрлі 

мемлекеттер банктерінің төлемдік және есеп айырысу балансы. 

Халықаралық төлемдер мен олардың нысандары. Аккредитивы и 

инкассо.  Әлемдік  қаржы ағымдары және әлемдік банк орталықтары. 

Халықаралық банк нарығының борыштық міндеттемелері. 

Халақаралық нарықтың ортақ меншік атақтары. Халақаралық 

нарықтың ортақ туынды қаржысы. Банк нарығы және банктік 

операциялар. Халақаралық және аймақтық банк мекемелері.

Шетелдің банк жүйесін ұйымдастыру ерекшеліктерін білу.                                                                                                                                                            

Нақты экономикалық жағдайларда жеке қаржы құралдарын қолдана 

білу.                                                                                                                                       

Әлемдік банк жүйесінің эволюциясын түсіну

Банктік маркетинг. Банк 

ісі

Магистратура пәндері

Б Шетел мемлекеттер салығы Мақсаты: шет мемлекеттердің салық жүйесі туралы білімді олардың 

жекелеген ерекшеліктерін, оң тәжірибесі мен даму беталысы арқылы 

игеру;                                                                                 

Міндеттері: шет елдердің құбылмалы салық саясатын талдау қабілетін 

қалыптастыру, қазіргі кездегі әлемдік экономиканың салық салу 

деңгейімен салық қатынастарын үйлестіру мәселесін қарастыру.

Дамыған елдердегі  салық салу ерекшеліктері. Экономикасы дамыған 

нарықта салықтардың рөлі АҚШ салық жүйесі Германияның салық 

жүйесі. Унитарлық мемлекеттердің салық жүйесі. Ұлыбританияның 

салық жүйесі. Францияның салық жүйесі. Швецияның салық жүйесі

 Дамыған елдерде салық жүйелерімен әлемдік экономикадағы салық 

салу деңгейін сипаттарын білу;

Әлемдік экономика мен әртүрлі елдерде алынатын негізгі 

салықтардың ұлттық салық жүйелерінің негізгі білімін үйлестіру;

ҚР мен дамыған елдерде салық салу ұқсастықтарын да табуға 

қабілеттіміз                                                                                                                                      

ҚР салық салу табысты дамуы үшін қажетті үрдісті айқындап білу

Маркетинг, Салық ісі Магистратура пәндері

В Шетелдердегі сақтандыру Мақсаты: Қазақстан мен шет елдердегі экономикалық қызметтегі 

тәуекелдерді сақтандырудың экономикалық, құқықтық және 

ұйымдастыру негіздерін қалыптастыру, сақтандырушылармен тиімді 

жұмыс істеуге және сақтандыру делдалдарымен өзара әрекеттесу 

дағдыларын қалыптастыруға қажетті тәжірибелік білімді игеру;                                     

Міндеттері: экономиканың ерекше саласы ретіндегі сақтандыру 

туралы білімді қалыптастыру, шет мемлекеттердегі сақтандыру 

жүйесін ұйымдастырудың нысандарын зерттеу, сыртқы экономикалық 

қызметке бағытталған ұйымдардың мүліктік мүдделерін қорғауда 

қолданылатын сақтандырудың негізгі түрлерін зерттеу. 

Шет елдердегі   сақтандырудың экономикалық мәні мен функциялары, 

оның орны мен рөлі. Тәуекел тұжырымдамасы және оның 

экономикалық зардаптары. Сақтандыруды жіктеу. Шет елдердің 

сақтандыру нарығы. Шет елдерде сақтандыру бизнесті ұйымдастыру 

ерекшеліктері. Сақтандыру мәселелерін, заңнамалық 

реттеу.Актуарлық есептер. Жеке сақтандыру  

Шет елдерде сақтандыру компанияларын ұйымдастыра білу;

-Дамыған елдерде міндетті сақтандыру үшін қауіпсіздік 

ерекшеліктерін білу;

-Тәжірибеде теориялық бөлімдерін қолдана білу;

-Сақтандыру тәуекелдерінің атағын бағалауға және анықтауға 

мүмкіндігі;

-Сақтандырушылық қорғау жоспарын жасау және сақтандыру 

ұйымдарын таңдау ткралы шешім қабылдай білу.

Сақтандырудағы  

маркетинг, Сақтандыру ісі

 Магистратура пәндері

А Халықаралық валюта-

қаржылық қатынастар

Мақсаты:  халықаралық валюталық-қаржылық және несиелік 

қатынастар туралы білімді меңгеру, олардың халықаралық 

экономикадағы рөлі мен орнын анықтау мен тусінуді меңгеру;

Міндеттері: халықаралық валюталық-қаржылық және несиелік 

қатынастардың теориялық және тәжірибелік қамтамасыз етілуін 

оқыту, Қазақстанның әлемдік жүйедегі орны мен рөлін анықтау, 

жаһандық интеграция мәселесі мен ҚР экономикасының 

сабақтастығын терең зерттеу. 

Валюта бағамы – валюта жүйесінің басты элементі. Әлемдік валюта 

жүйесіндегі алтын және алтын монеталық стандарт. Әлемдік және 

қазіргі заманғы валюта жүйесі. Еуразиялық одақ және еуроаймақ. 

Төлем балансы мемлекеттік валюта-қаржылық саясатының көрінісі 

ретінде. Халықаралық валюта нарығын сегменттеу. Әлемдік валюта 

нарығы. Әлемдік алтын нарығы. Қазақстанның шет елдермен және 

халықаралық қаржы ұйымдарымен валюта-қаржылық және несиелік 

қатынастары.

 Халықаралық банктік және ақшалай қарым-қатынастардың негізін 

зерделеу; өзгерістер мен валюта бағамының ауытқуына әсер ететін 

негізгі факторларды анықтау;

Халықаралық меншік нарығында валюта маңыздылығын түсінуі және 

оның негізгі қаржы құралдарын зерттеу.

Мемлекеттік бюджет,  

ХҚЕС сәйкес қаржылық 

есеп

Магистратура пәндері

Б Қазіргі  әлемдік валюталық 

жүйе

Мақсаты:  халықаралық валюталық-қаржылық қатынастарын, әлемдік 

валюта нарықтарының жұмыс істеуінің қазіргі заманғы тәжірибесінің 

дамуын реттейтін заңдарды терең түсіну;

Міндеттері:  халықаралық валюта ұйымдардың қызметін қайта қарау, 

ақша-несие саясатының және экономикалық даму стратегиясын жүзеге 

асырудың айырбас бағамының рөлін зерттеу, еуроның жұмыс істеу 

жағдайында әлемдік валюта жүйесінің құрылымдық қағидалары мен 

проблемаларын, атап айтқанда, еуропалық валюта жүйесін қарастыру.

Жаһандық экономикалық даму және жаһандық валюта-қаржы 

жүйесінің эволюциясының тенденциялары. Халықаралық валюта 

қатынастарын реттеу. Ақша-несие саясаты. Халықаралық төлем 

балансы. Ғаламдық валюталық және қаржы нарықтары. Алтын 

нарығы. Халықаралық төлемдер. Шетел валютасындағы операциялар 

және валюталық тәуекелдерді сақтандыру. Халықаралық несие. 

Сыртқы сауданы несиелеу. Инвестициялық несие. Қарыз капиталының 

әлемдік нарығы. Еуровалюталық және еурокапитал нарығы. 

Халықаралық және аймақтық ақша-несие қаржы мекемелері. Дамушы 

елдердің сыртқы қарыз мәселесі. Ресей Федерациясының 

халықаралық валюта-қаржы қатынастары.

құрылымдық принциптері және әлемдік валюта-қаржы жүйесінің 

проблемалары мен еуропалық валюта жүйесіндегі еуро пайдалану 

шарттарының ерекшеліктерін білу;

қазіргі заманғы валюталық операциялар және халықаралық 

төлемдердің базалық білімдерін оқыту;

нарығының жұмыс істеуі мен қаржы нарықтарының жаһандану 

жағдайындағы еуро валютасының ерекшеліктерін білу;

халықаралық валюта және несие ұйымдарының қызметін талдай білу;

сыртқы сауда және инвестициялық процестің дамуына халықаралық 

несие рөлін түсіну.

Жергілікті бюджет, Аудит 

негіздері

Магистратура пәндері
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В Халықаралық экономикалық 

қатынастар  

Мақсаты: әлемдік экономиканы қамтитын қарым-қатынастың 

жаһандық жүйесін, халықаралық экономикалық қатынастардың, 

студенттер дағдыларының халықаралық экономикалық қарым-

қатынастардың сапалық және сандық талдай білу, қазіргі заманғы 

қолданылатын негізгі құралдарды дамыту үшін теориялық негіздерін 

зерттеу, халықаралық экономикалық қарым-қатынастарды дамыту 

мақсатында қазіргі заманғы нысандары мен үрдістерін зерттеу;

Міндеттері: негізгі халықаралық экономикалық ұйымдар мен 

аймақтық экономикалық бірлестіктер туралы білім алу, олардың 

жұмысының ерекшелігін анықтау, халықаралық экономикалық 

қатынастардың қазіргі жүйесінің рөлін зерттеуге, осы ұйымдармен 

қарым-қатынаста Қазақстан мүдделерін түсіну.

Халықаралық экономикалық қатынастар тақырыбы, мазмұны мен 

құрылымы. Тауарлар мен қызметтердің халықаралық саудасы: дамуы, 

қазіргі заманғы құрылымы, ерекшеліктері және баға бәсекелестік 

негізгі кезеңдері. Халықаралық сауда теориялары. Капиталдың 

халықаралық қозғалысы. Еркін экономикалық аймақтар және 

оффшорлық бизнес. Халықаралық еңбек көші-қоны. Халықаралық 

ақша-несие және есеп айырысу қатынастары. Халықаралық ғылыми-

техникалық айырбас. ХЭО жүйесінде Трансұлттық корпорациялар 

(ТҰК). Халықаралық экономикалық қатынастардың ұлттық және 

көпжақты реттеу. халықаралық экономикалық қатынастар жүйесіндегі 

Қазақстан.

халықаралық экономикалық қатынастар теориясының теориялық 

негіздерін білу;

халықаралық экономикалық қатынастар дамуының қазіргі заманғы 

үрдістерін білу;

халықаралық экономикалық қатынастардың қазіргі жағдайы мен 

үрдістерін бағалау үшін халықаралық статистиканың негізгі өңдеуді 

жүзеге асыра білу;

халықаралық экономикалық қатынастардағы елдің жағдайын бағалау, 

оның күшті және әлсіз жақтарын анықтау.

Бюджеттеу, Қаржылық-

экономикалық талдау

Магистратура пәндері

KZТ ЕСТS

А Банктік маркетинг Мақсаты: банктегі маркетинг қызметі туралы білім мен дағдыларды 

менгеру;

Міндеттері: банк маркетингі ерекшеліктерімен таныс  банк қызметі 

маркетингі  нарығын зерделеу,

банк ассортиментін басқара білу,

активтермен пассивтерді басқара білу, 

банк қызметін сата білу, банк саясатын жүргізе білу, коммерциялық 

банк қызметі байланыс саясаты, тәукелділік саясатын басқара білу, 

маркетигті жоспарлау 

Банк маркетингінің ерекшеліктері, банк маркетинг қызметі 

ерекшеліктері,банк қызметі нарығын сегменттеу, банк нарығы 

мүмкінігін сараптау, өнім ассортиментін жоспарлау, пасивтерді 

басқару, активтерді басқару, банк нарық саясаты, банк қызметін 

стылуын ұйымдастыру,

банк байланыс саясаты, тәукелділікті басқару 

стратегиясы,тәуекелділікті басқару,банк маркетигі тәуекелілігін 

жоспарлау және бақылау

банк маркетингінің қағидалары, функциялары және негізгі ұғымдарын 

білу,                                                                                                                                 

банк секторында маркетингтік зерттеулер мүмкіндігін жүргізе білу,                                                                                                                                         

маркетингтік қызметін бақылау мен нәтижелері негізінде 

маркетингтік күш-жігерін өлшеу мүмкіндігі,                                                                                           

банктік қызмет көрсету нарығындағы маркетингтік зерттеулер рөлін 

түсіну,

"Қаржы" мамандығына 

кіріспе және кеңселік 

жұмыс негіздері, 

Халықаралық маркетинг, 

Ақша. Несие. Банктер

Шетел банк жүйесі, Қазіргі 

заманғы банк қызметтері 

мен операциялары

Б Маркетинг Мақсаты: маркетинг түсінігінің теориялық негіздері және 

ұғымдарының санатты аппаратын зерттеу, сонымен қатар банк 

қызметіндегі маркетинг принциптерін тәжрибиелік дағдыларын 

менгеру және қолдана білу,

Міндеттері:  маркетинг концепциялары теориялық негіздерін қарау, 

маркетинг ортасын құраушылар, маркетинг ақпараттық жүйелері және 

маркетингтік зерттеулер, маркетинг нарығын негіздерін сегменттеу 

әдістемесі және тауарларды позициялау, басқару үрдісін жоспарлау 

және қадағалау

Маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамалары. 

Маркетингтік орта. Тауар нарықтарындағы тұтынушылардың әрекеті. 

Маркетингтік зерттеулер. Нарықты сегменттеу. Маркетинг 

жүйесіндегі тауар. Маркетингтегі баға саясаты. Маркетингтегі сату 

саясаты. Маркетингтегі коммуникациялық саясат. Маркетинг 

жүйесіндегі жарнама. Маркетингті жоспарлау және бақылау. 

Маркетингтегі стратегиялық жоспарлау. Халықаралық маркетинг. 

Коммерциялық емес қызметтегі маркетингтік қызметтер. 

негізгі түсініктер мен терминдерді білу: нарық, айырбас, бәсеке, тауар, 

баға, сұраныс, ұсыныс, жабдықтаушылар, делдалдар, маркетингтік 

зерттеулер және басқалары;

нақты маркетингтік зерттеулерді жүргізу әдістемесі: негізгі кезеңдері, 

әдістері, тәсілдері, жинау құралдары, ақпаратты талдау, зерттеу 

түрлерінің ерекшеліктері;

нақты экономикалық жағдайдағы мәселелерді талдау мен шешу үшін 

маркетингтік қызметтің негізгі түсініктерін, қағидалары мен әдістерін 

қолдана алу;

нақты бір мәселе бойынша маркетингтік зерттеулерді жүргізу және ол 

бойынша қысқаша есеп беру;

түрлі қағидалар мен тауарлар мен қызметтердің ұсынымы бойынша 

нарықты сегменттеуді жүргізе білу. 

 Әлемдік экономика және 

халықаралық 

экономикалық қатынастар, 

Қаржы, ақша айналымы 

және несие

Шетел мемлекеттер 

салығы, Шаруашылық 

жүргізуші субьектілерге 

және халыққа салық салу

В Сақтандырудағы маркетинг Мақсаты:  сақтандыру компаниясындағы маркетингтік жоспарлаудың 

базалық тұжырымдамаларын игеру, сақтандыру өнімдерін әзірлеу 

және өткізуге қажетті тәжірибелік дағдыларды меңгеру;

Міндеттері: жаңа сақтандыру өнімін әзірлеудің негізгі кезеңдерін 

зерттеу және оны нарыққа шығару, сақтандыру өнімінің 

ерекшеліктерін зерттеу және оны жеке және заңды тұлғаларға өткізу 

ерекшеліктерін, сақтандыру нарығының даму перспективаларын 

меңгеру, өмірді сақтандыру және сақтандырудың өзге түрлері 

саласында сақтандыру нарығында баға белгілеу тетіктерін ашып 

көрсету.

Сақтандыру маркетингінің негіздері. Сақтандыру ұйымына 

маркетингтік деңгейлері, нақты сақтандыру өнімі ұғымдары, 

маркетинг сақтандыру өнімдерін принциптері, жаңа сақтандыру 

өнімін әзірлеу әдісі, Өнімге арналған  маркетинг зерттеулер, жаңа 

сақтандыру өнімін жылжыту стратегиясының негізгі кезеңдері

нарықтың талаптарына сай сақтандыру өнімдерін жылжыту жасауға 

қабілетін білу,

Сақтандыру маркетинг дамуының жай-күйі мен келешегі білу,

Қазіргі заманғы сақтандыру маркетинг мәселелері және сақтандыру 

компанияларының негізгі түрлерінің білу

 Сақтандыруды дамыту 

тарихы, Жеке тиімділікті 

басқару, Несие ісі

Шетелдердегі сақтандыру, 

Актуарлық есеп

А Қаржылық-банктік статистика Мақсаты:  қаржы қызметінің сандық сипаттамаларының теориялық 

негіздерін зерттеу, қаржы ресурстарының айналымының 

статистикалық заңдылықтары және оларды практикада қолдана білу;

Міндеттері: қаржы институттарында статистиканы ұйымдастыруды 

зерттеу, коммерциялық банктер, сақтандыру компаниялары және басқа 

да кәсіпорындардың қызмет мәселелері жөніндегі статистикалық 

есептіліктің жаңа нысандарын қарастыру, қаржы активтерінің құрамы 

мен қозғалысының қатысуымен бағалау әдістемесін талдай білу, 

бөлімдерде статистикалық көрсеткіштердің жүйесін жетілдіру.

Мемлекеттік бюджет статистикасы. «Қаржылық емес кәсіпорындар» 

секторының қызметінің қаржылық нәтижелерінің статистикасы. 

Банктік статистика. Монетарлық статистика. Сақтандыру қызметінің 

статистикасы. Бағалы қағаздар нарығы статистикасы. Макро деңгейде 

қазіргі заманғы қаржы баланстары. Салааралық ҰШЖ 

тұжырымдамасының тепе-теңдігі. Қазақстан Республикасының қаржы 

ресурстарының статистикасы.

қаржы-банк статистикасының негізгі мақсаттары мен көрсеткіштерін 

білу;

нақты экономикалық жағдайларда жеке қаржы және банк статистика 

принциптерін қолдана білу;

статистика және талдау үшін оларды қолданудың рөлін түсіну.

Экономикадағы 

математика, 

Экономикалық теория

Коммерциялық 

банктердегі қаржылық 

талдау, Қазіргі заманғы 

банк қызметтері мен 

операциялары

Постреквизиттер

БП 3 5

Пән
Пәндер 

циклы

Кредит 

саны

Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері Қысқаша мазмұны Пәнді игеруден күтілетін нәтижелер

3 4

Пререквизиттер

Білім беру траекторияларының пәндері

БП 3 5

БП



Б Қаржыдағы ойын теориясы 

және жүйелік талдау

Мақсаты: білім, дағды және басқарудың әр түрлі деңгейлерінде 

белгісіздік жағдайында практикалық проблемаларды шешу, 

дағдыларды және шешімдер қабылдау рәсімін жасай білу;

Міндеттері: қолданбалы ғылыми-зерттеу және талдау жүйелерінің 

әдістемелік негіздерін дамыту, табысты проблемаларды шешу, 

ықтималдығын арттыратын қолданбалы жүйелік талдау әдістерінің 

технологиясын зерттеу, негізгі жүйелік зерттеу кезеңдерінің негізгі 

мәселелерін орындау үшін бастапқы дағдыларын қалыптастыру.

Жүйелік талдау және басқада жүйелік пәндер. Ірі және күрделі 

жүйелер. Басқару проблемаларын шешуге жүйелі көзқарас 

ерекшеліктері. Қолданбалы жүйелік талдау кезеңдерін ресімдеу. 

Жүйелік талдау ойын моделіне кіріспе. Matrix Games. Infinite 

антагонистік және кооперативтік емес ойындар. Кооперативтік 

ойындар. Ойын теориясы және шешім қабылдау.

 қаржы-экономикалық сипаттағы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік 

мәселелерді шешуде жүйелі көзқарасты қалыптастыра білу;

жүйелерді, ғылыми-зерттеу жүйелерінің әдісі ретінде модельдеу 

теориясының негізгі түсініктер мен анықтамаларын білу;

қаржылық сипаттағы кешенді жүйелерін зерттеуге мақсаттарға жету 

үшін мақсаттар мен құралдарын жүйесін қалыптастыру, әдіснамалық 

негіздерін білу;

күрделі экономикалық жүйелердің құрылымдарын синтездеу және 

талдау жүргізу мүмкіндігін қалыптастыру;

ғылыми-зерттеу міндеттерімен және қаржы-экономикалық жүйелердің 

жұмыс істеуін жақсарту мүмкіндігін қалыптастыру.

Экономикадағы 

математика, 

Экономикалық теория

Салықтық есеп және аудит, 

Шаруашылық жүргізуші 

субьектілерге және 

халыққа салық салу

В Статистика Мақсаты:  статистикалық әдіснаманы зерттеу: жинау, өңдеу, 

статистикалық деректерді талдау, бұқаралық қоғамдық құбылыстар 

мен үрдістердің дамуындағы тенденциялары мен заңдылықтарын 

зерттеу, олардың сандық сипаттамаларының жалпы принциптері, 

әдістері, тәсілдерін білу;

Міндеттері: деректерді жинау, өңдеу, құрастыру және статистикалық 

ақпаратты талдаудың кешенді статистикалық әдістерін меңгеру; 

қазіргі заманғы нарықтық экономика шеңберінде, сондай-ақ есепке 

алу және статистика халықаралық практикада қабылданған басқа да 

стандарттар ретінде ұлттық бухгалтерлік есеп жүйесін дамыту; 

қаржылық-шаруашылық қызметіне статистикалық көрсеткіштерді 

салыстырғанда қазіргі заманғы әдістерін меңгеру; компьютерлік 

технологияларды пайдалана отырып, статистикалық есептеулер 

әдістемесін әзірлеу; әлеуметтік-экономикалық процестердің 

құрылымы мен динамикасын статистикалық модельдеу дағдыларын 

дамыту; логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту; ақпаратты 

өңдеу процесінде статистикалық мәдениетін қалыптастыру; оқу және 

ғылыми әдебиеттерді зерттеу бойынша тәуелсіз жұмыс дағдыларын 

дамыту.

Статистика пәні мен міндеттері. Статистикалық бақылау. 

Статистикалық жиынтық және топтау. Абсолюттік және 

салыстырмалы шамалар. Орташа мәні және көрсеткіштердің ауытқуы. 

Селективті бақылау. Динамикасын Жолдар. Индекстері. Әлеуметтік-

экономикалық құбылыстардың өзара байланысын статистикалық 

зерттеу. Халықтың және жұмыс күшінің статистикасы. Ұлттық 

Шоттар мен негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер жүйесі. Тұрмыс 

деңгейі статистикасы.

ғылыми-зерттеу әдіснамасын, құрылымын дамыту және әлеуметтік 

құбылыстар мен оларды статистикалық моделдеу және болжам жасау, 

статистикалық бақылау және статистикалық ақпаратты жинауды 

ұйымдастыру принциптерінің қарым-қатынастардың жай-күйін білу;

әлеуметтік және экономикалық статистика көрсеткіштер жүйесін салу 

теориялық негіздерін білу;

уақтылы басқару шешімдерін қабылдау үшін макро деңгейде 

статистикалық ақпаратты қорыту әдістерін түсіну;

статистикалық байқаулар, есептер мен топтар ұйымдастыру және 

өткізу қабілеті, сондай-ақ экономикалық процестер мен құбылыстар 

арасындағы корреляция қарым-қатынас қалыптастыру;

әлеуметтік процестерді динамикасын зерттеуде талдаудың 

статистикалық әдістерін қолдана білу, өндірістің тиімділігін 

деңгейінің өзгеруіне факторлардың әсерін бағалау.

Экономикадағы 

математика, 

Экономикалық теория

Сақтандыру ұйымдарының 

бухгалтерлік есебі, 

Актуарлық есеп

А Банк тәуекелділігі Мақсаты: банк қызметіндегі тәуекелдер туралы білімді кешенді, 

құрылымдық түрде меңгеру;

Міндеттері: қаржы нарығында операцияларды жүргізген кезде пайда 

болатын банк тәуекелдері жіктемесінің негізгі тұжырымдамаларын 

ашып көрсету, оларды бағалау әдістерін зерттеу және оңтайлы басқару 

жүйесін құру, тәуекелділік жағдайында әрекет ететін банк қызметінің 

мәні мен мазмұнын сипаттайтын түсінік-терминологиялық аппаратты 

зерттеу, барлық түсініктердің өзара байланысын, ішкі логикасын 

ашып көрсету. 

Қаржылық экономика теориясы саны ретінде тәуекел. Банктік 

тәуекелдер және олардың жіктелуі. Банк тәуекелдерді басқару 

қағидалары, сыртқы бақылаусыз тәуекелдерді басқару. Валюталық 

тәуекелдер мен сақтандыру әдістері. Банктер мен басқару әдісінің ішкі 

тәуекелдері. Банк операцияларының сипатына байланысты 

тәуекелдер. Пайыздық тәуекелдер және оның қауіпсіздік әдістері. 

Портфельді тәуекел. Несиелік тәуекелді талдау әдістемесі.

Банк тәуекелдерінің негізгі түрлерін білу, басқару және бағалау 

әдістегі тәуекелдер.

Банк тәуекелдерін бағалай білу және оларды тәуекелді басқару кезінде 

тәжірибеде қолдана алу қабілеті. 

ЕДБ тәуеклді басқару жүйесін түсіну.

Ақша.Несие.Банктер. 

Қаржыға кіріспе.

Магистратура пәндері

Б Салықтық жоспарлау  Мақсаты:  ҚР салық жүйесінің жалпы сипаттамасын зерттеу, салық 

жүйесінің бастапқы қағидаларын, мазмұнын, қызметтерін, салықтар 

мен алымдардың элементтерін ашып көрсету және ұйымның 

қаржылық нәтижесін жоспарлаудың маңызды тетігі ретіндегі 

қаржылық жоспарлау мен қаржылық басқарудың әдістемесін 

қалыптастыра білу;

Міндеттері: салық төлеушілер, салық агенттері мен салық 

органдарының құқықтары мен міндеттерін зерттеу, салықтық 

құқықбұзушылықтардың түрлерімен және олар бойынша 

жауапкершілікпен танысу, жеке тұлғаларға салықтарды (жеке 

тұлғалардың табыс салығы, жеке тұлғалардың мүлік салығы, жер 

төлемдері,көлік құралдарына салынатын салық ) есептеу жүйесін 

зерттеу, ұйымның салық салу мақсатындағы есеп саясатын 

қалыптастыру.      

Салықтық жоспарлаудың экономикалық мазмұны, табиғаты. 

қажеттілігі. Салықтық жоспарлаусалық тетіктерінің құрамдас бөлігі. 

Бюджеттік-салықтық жоспарлау және болжау. Жалпымемлекеттік 

салықтық жоспарлаудың кезеңдері. Салықтық жоспарлау және оның 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы-шаруашылық 

қызметіндегі ролі. Кәсіпорындағы ішкі салықтық жоспарлау.  

Стратегиялық салықтық жоспарлау. Әлемдік экономикадағы салықтық 

жоспарлау. Корпоративтік халықаралық салықтық жоспарлау. Жеке 

халықаралық салықтық жоспарлау. Халықаралық конвенция. 

салық жүйесін ұйымдастырудың теориялық негіздерін, мемлекеттің 

қаржысын қалыптастырудағы салықтың ролін білу;

салықтық бақылауды жүргізу нысандарын, салықтық 

құқықбұзушылықтар мен олап үшін жауапкершіліктерді білу;

салықтық үнем резервтерін анықтау мақсатында салық салуды 

оңтайландыруға бағытталған ұйымның салықтық жоспарлауын 

қалыптастыру әдістемесін түсіну;

салық салу жүйесінің таңдап алынған нұсқасының негізінде барлық 

мүмкін болатын салықтық салдарды талдай білу;

 таңдап алынған салық салу жүйесі нұсқасының ұйымның қаржы 

нәтижелеріне әсерін талдай білу.

Қаржы, ақша айналымы 

және несие, Қаржыға 

кіріспе.

Магистратура пәндері

В Иновациялар және бизнес Мақсаты: түрлі жағдайларда бизнесті қалыптастыру мен басқарудың 

барлық деңгейлері мен әдістерінде оны жаңарту ретіндегі 

инновациялық үрдіс туралы білімдер жүйесін қалыптастыру; 

инновацияларға бағытталған ұйымды құрудың негізі болып 

табылатын ұйымдастырушылық білім  тұжырымдамасы мен заманауи 

креативтілік парадигмасы туралы түсінікті білу, сонымен қатар 

заманауи ұйымдағы инновациялық үрдісті Міндеттері: ұйымдағы 

инновациялық үрдіс және қазіргі заманғы ұйымдағы инновацияларды 

басқару туралы жүйелі білімді қалыптастыру, жаңа өнімдер мен 

үрдістерді, сонымен қатар стратегиялық инновацияларды құру үрдісін 

басқару бойынша тәжірибелік құзыреттіліктерді дамыту.

Иновациялар мен бизнестің сипаты мен маңызы. 

Иновациялық өнімдермен қызметтер нарығын қалыптастыру процесі.

Баға және иновациялық өнімдер үшін мүліктік қорғау.

Иновациялық процесс иновацияның экономика жане басқару 

сипаттамасы.

Иновациялық өнімдер мен қызметтер нарығын қалыптастыру қабілеті.

Иновациялық өнімдер мен қызметтер нарығын қалыптастырудың 

негізгі кезеңдерін білу.

Иновациялар мен бизнес сипаттамаларын талдай білу.

Несие ісі.Қаржыға кіріспе. Магистратура пәндері

3 4

БП 3 5

БП



Б Салық ісі Мақсаты: ҚР қаржы жүйесі туралы,  білім калыптастыру,  салық 

төлеушілермен  (алымдар төлеушілер, салық агенттері) қарым 

–қатнастар туралы білім қалыптасуы, салық заңнамасының негіздерін  

зерттеу;

Міндеттері: салық органдарыныңнегізгі қызметтерін және салық ісін 

ұйымдастырудың  зерттеу.

ҚР салық жүйесі: кұрылымы, қызметтері, міндеттері. Салық 

органдарының құқықтары мен міндеттері.Салық органдарының 

ақпараттандыру. Салық органдары: құрылымы, өкілеттігі мен 

міндеттері. Салық органдарының лауазымды тұлғалардың  

жауапкершілігі. Салық органдарыныңбасқа мемлекеттік 

органдарымен қарым-қатынастары. Кеден органдарымен салық 

органдарының қарым-қатынастары. 

Кеден органдарыныңлауазымды тұлғалардың  жауапкершілігі.Салық 

органдарының ішкі істер органдарымен қарым-қатынастары.

Ішкі істер және  олардың лауазымды адамдарының жауапкершілігі. 

Салық органдарының несие ұйымдарыменқарым-қатынастары.Салық 

органдарының нотариус, адвокаттык кеңселерімен және  т.б. қарым-

қатынастары.

 Отандық және шетелдік өндірушілердің, тау-кен 

өнеркәсібінинвесторлардың салық салу ерекшеліктерін хабары болуы;

нақты инвестициялық жобалар бойынша салықтық ауыртпалықтардың 

болжамын жоспарлауға және жүзеге асыруға ептілігі болуы;

-шет елдердің салық жүйелері мен Қазақстан Республикасыныңсалық 

өндірістің салық жүйесін қалыптастыру принциптерін түсіну.

Салықты дамыту тарихы, 

Қаржы, ақша айналымы 

және несие.

Шаруашылық жүргізуші 

субъектілерге және 

халыққа салық салу, 

Салықтық бақылау, Шетел 

мемлекеттер салығы.

В Сақтандыру ісі Мақсаты: сақтандыру саласындағы нақты қаржы мәселерді шешуге 

және нақты қауіпсіздікті шешуге үйрену және сақтандырудың мәнің 

ашу; 

Міндеттері: сақтандырудағы пайдаланылатын негізгі ұғымдар мен 

терминдер менгеру, Қазақстанның сақтандыру нарығының дамуының 

жүйелілігін анықтау.

Сақтандырудың экономикалық мәні. Сақтандыруда пайдаланылатын 

негізгі ұғымдар мен терминдер. Сақтандырудың жүргізу мент 

жіктелуініңнысандары. Сақтандыру ісінің  ұйымдастыру.  Мүлікті 

сақтандыру негізгі түрлері. Жеке сақтандырудың негізгі түрлері. 

Медициналық  сақтандыру.  Жауапкершілікті сақтандыру.  Қайта 

сақтандыру. Шет елдерде сақтандырудың ерекшеліктері.

 сақтандырудың мақсаттарын, міндеттерін, нысандарын мен 

ережелерің білу;

Нақты экономикалық жағдайларда  сақтандыру бизнесінің жекелеген 

ережелерін қолдану ептілігі болуы; 

сақтандырудың негізгі әдістерін білу және оларды іс-тәжірибеде 

пайдалана білу.

Сақтандыруды дамыту 

тарихы,  Несие ісі .

Ақтуарлық есеп, 

Қаржылық аудит және 

бақылау, Шетелдердегі 

сақтандыру.

А Салық және салық салу Мақсаты:  салық және салық салу жүйесінің қызмет етуінің теориялық 

аспектілерін оқып үйрену, яғни салықтардың экономикалық мазмұнын 

қарастырумен бірге салықтардың функциялары мен принциптерін, 

Қазақстан Республикасында салықтар мен салық жүйесінің құрылуы 

мен тарихи дамуының кезеңдерін, еліміздегі салық реформаларының 

негізгі концепциялық бағытбағдарын және т.б. оқып үйрену; 

Міндеттері:салықтың нақты түрлерінің  тәжірибелік есеп-

айрысуларының дағыдаларын меңгеру, салықтық әсер етудің әртүрлі 

құралдарын зерттеу, салық заңнамаларын үйрену; 

Салықтардың қызмет етуінің теориялық негіздері. Меншікке 

салынатын салықтар. Тұтынуға салынатын салықтар. Кірістерге 

салынатын салықтар. Салық төлеушілердің бөлек категориялары үшін 

салықтық режимдер. Өзге міндетті төлемдер.  

 салық салудың теорияларының негіздерін білу, ҚР салық жүйесінің  

дамуы мен қалыптасуының негізгі кезеңдерін білу; 

салықтардың түрлері бойынша салық декларацияларын толтыруды 

білу;

мемлекеттік бюджетті қалыптастырудағы  салықтардың ролін түсіну;

Қазақстанның салықтық заңдарында еркін бейімделе білу.

"Қаржы" мамандығына 

кіріспе және кеңселік 

жұмыс негіздері, 

Экономикалық  теория, 

Қаржыға кіріспе

Магистратура пәндеріКП 3 5

КП 3 5 Коммерциялық банкттер және олардың қызметінің негізгі шарттары. 

Банктердің қызметтін құқықтық негіздері. 

Банк ресурстарын басқару мен қалыптасыу. Пассивті операциялар. 

Банктің меншікті капитал. Банктердің пруденциалдық реттеу. 

Коммерциялық банктің депозиттік портфелі және депозиттік саясаты. 

Депозиттік қорғау жүйелерін ұйымдастыру: халықаралық және ұлттық 

тәжірібе. Банк операцияларының депозиттік емес қаржыландыру 

көздері.

Коммерциялық банк міндеттемелерінің портфельді басқару. Банк 

активтерінің қалыптасу және басқару әдістері: олардың сапасы және 

құрылым. Несиелеу жүйесінің және несие процесінің элементтері. 

Қарыз алушының несиеқабілеттілігін талдау банктік технологиялар. 

Банк несиелерін қайтарудың қамтамасыз ететің формалары. Банктік 

пайыз және пайыздық алымдар. 

Корпоративтік несиелендіру процесін ұйымдастыру. Бөлшек 

несиелендіру процессін ұйымдастыру. Банктің несие портфелі және 

проблемалық несиелер басқару. Қор нарығындағы коммерциялық 

банктердің операциялары. Лизинг, траст, факторинг және 

форфейтингтік банк қызметтері. Халықаралық банктік операциялар. 

Төлем жүйесін ұйымдастыру. Банк маркетинг: принциптер, 

әдістемелер мен стратегиялар. Банктік тәуекелдер. Коммерциялық 

банктер өтімділігін мен төлем қабілетін басқару. Коммерциялық 

банктердің қызметін қаржылық нәтижелерін талдау. Банкті ашу және 

банктік опреацияларын лицензиялау тәртібі. Қайта құрылымдау. 

Қайта ұйымдастыру. Банктер консервациялау. Банктерді тарату. 

Қазақстан Республикасындағы банк қызметін реттеу және қадағалау.

 несиелердің және депозиттер түрлерінің, банк қызметін 

ұйымдастырудың теориялық негіздерін білу;

Банктердің активті және пассивті операцияларын құжаттау және 

жүзеге асыру ептілігі болуы;

Банк келесім-түрлі түрін рәсімдеу ептілігі болуы;

-Қаржы жүйесіндегі коммерциялық банктердің рөлі түсіну.

"Қаржы" мамандығына 

кіріспе және кеңселік 

жұмыс негіздері,  Ақша. 

Несие. Банктер.

Қазіргі заманғы банк 

қызметтері мен 

операциялар, Банктердің 

валюталық операциялары, 

Шетел банк жүйесі.

Мақсаты: қызмет көрсету саласындағы банк индустриясы туралы 

ақпаратты кешенді, құрылымды түрде меңгеру, бұл банктердің әрекет 

ету үрдісін зерттеуді белгілі бір дәрежеде жеңілдетуге мүмкіндік 

береді;

Міндеттері: банк ісі бойынша теориялық білімдерді меңгеру, банк 

саласындағы мамандарғы қажетті тәжірибелік дағдыларды 

қалыптастыру, алынған білімдерді тәжірибеде қолдана білуі.

Банк ісіА



Б Салықтар теориясы  мен 

ұйымдастырылуы

Мақсаты: салықтардың теориясы мен салық салудың жүйесінің 

құрылуының теориялық негіздерін білу, атап айтқанда салықтардың 

экономикалық мазмұнын, қызметтері мен принциптерін, ҚР салықтар 

мен салық салу жүйесінің дамуы мен қалыыптасуының тарихи 

кезеңдерін, елдегі салықтық реформалардың негізгі 

тұжырымдамаларын аша білу,  салықтардың нақты түрлері бойынша 

практикалық есеп-айрысуларды меңгеру, салықтық әсер етудің әртүрлі  

құралдарын,   ҚР салықтық заңанамаларға енгізулерді, салықтық 

заңнамаларды зерттеу;

Міндеттері:  салық пен салық салудың қызмет етуі мен дамуы туралы 

теориялық танымдар алу, ҚР-ның салық жүйесінің қалыптасуы мен 

дамуының негізгі этаптарын зерттеу,  бюджет жүйелерінің әртүрлі 

деңгейлері арасындағы салықтар мен алымдардың шегін анықтау, 

Қазақстанның салық жүйесіндегі негізгі салық топтарының қызмет 

етуі ерекшеліктерін зерттеу,  оларды есептеу механизмі, салық 

төлеушілердің жекелеген категориялары үшін арнайы салық режимін 

қолдану ерекшеліктері, сонымен қатар  ҚР салық жүйесіндегі қызмет 

етуші алымдарды, баждарды және бюджетке төленетін басқа да 

төлемдерді  есептеу ерекшеліктерін білу.

Салықтардың экономикалық мәні мен табиғаты. Қазақстан 

республикасының салықжүйесі: қалыптасу кезеңдері, қазіргі 

жағдайының сипаттамалары.  Салықтық саясат және оның елдің 

экономикалық саясатын жүзеге асырудағы ролі. Салықтық механизм. 

Көлік құралдарына салынатын салық. Жер салығы.  Мүлікке 

салынатын салық Қосылған құнға салынатын салық.  Акциздер. 

Корпоративті табыс салығы. Дербес кіріс салығы. шетелдік заңды 

және жеке тұлғалардың кірістеріне салық салудың ерекшеліктері. 

Әлеуметтік салық. Экспортқа салынатын ренталы салық. жер 

қойнауын пайдаланушыларға салық салулар. ойын бизнесіне 

салынатын салық. Кіші бизнес субьектілеріне арнайы салықтық 

режимдер.  Шаруа және фермерлік қожалықтар үшін арнайы салық 

режимі. заңды тұлғалар-ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілер мен 

ауыл тұтыну кооперативтері үшін арнайы салық режимі.

салық салудың теорияларының негіздерін білу, ҚР салық жүйесінің 

қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін, экономиканы реттеудің 

салықтық құралдарын және оларды пайдалану мүмкіндіктерін  білу,

Қазақстанның салықтық заңнамаларында еркін бейімделе білуді 

үйрену;

салық салудың теориялық және тәжірибелік асспектілерін зеррету 

негізінде салықтардың нақты түрлерін есептей білуді жүзеге асыру. 

Салықты дамыту тарихы, 

Экономикалық теория, 

Қаржыға кіріспе

Магистратура пәндері

В Сақтандыру  органдарына 

салық салу

Мақсаты: Шет елдердің салық жүйесінің қызмет ету негіздерін, 

тарихын, қазіргі құрылымын, салық салудың негізгі принциптерін 

және дамыған Міндеттері:  салықтар мен алымдарды 

қалыптастырудың негізгі принциптерін ашу, салық салудың мақсаты 

мен  негізгі әдістерін, Қазақстандағы салықтар мен алымдар  жүйесін 

түсіну, салықтардың нақты түрлері бойынша есептеулер мен 

төлемдердің тәртібін зерттеу,  салықтық есептеулер мен салықтық 

декларация құруды жүргізу дағдыларын нақты ала білу.

ҚҚС: салықты төлеушілер. салық салынатын объект  Салықтық база, 

оны анықтаудың кезеңдері. ҚҚС мөлшерлемелері. ҚҚС бойынша 

жеңілдіктер. ҚҚС есептеу мен төлеу тәртібі. ҚҚС бойынша 

есептеулерде шот-фактураларды қолдану. ҚҚС төлеу мерзімдері. 

Пайдаға салынатын салық : салықты төлеушілер. Салық салу 

объектілері. Кірістерді классификациялау: Өткізуден түсетін кірістер,  

жүзеге асырылмаған пайда. Шығындар, оларды топтастыру. Салық 

салу мақсатында есепке алынбайтын шығындар.  Есептке алу әдістері 

бойынша кірістер мен шығындарды тану тәртібі.  Кассалық әдістер 

бойынша кірістер мен шығындарды тану тәртібі.  Салықтық кезең. 

Есептік кезең.

Сақтандыру органдарының салық салудағы ерекшеліктерін білу;

салық түрлерін, салықтардың  класификациялануын және негізгі 

терминдерін білу;

салық декларацияларын құжатты рәсімдеуді білу.

Сақтандыруды дамыту 

тарихы, Экономикалық 

теория, Қаржыға кіріспе

Магистратура пәндері

А ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп Мақсаты: халықаралық стандарттарға сәйкес ұйымдардың қаржылық 

есептілігінің қалыптастыруына қажетті ақпаратты жинау, тіркеу және 

өңдеу үшін қажетті дағдыларын алу;

Міндеттері: қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын 

зерттеу, соның ішінде ақша қаражатын есепке алу, дебиторлық 

берешек, қорлар, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді 

есепке алу, міндеттемелер мен меншікті капитал, қаржылық 

есептілікті ұсыну.

Қысқа мерзімді активтер есебі: ақша қаражаты және дебиторлық 

берешек. Қорлар есебі (ХҚЕС 2). Негізгі құралдардың есебі (ХҚЕС 16, 

ХҚЕС 36). Материалдық емес активтерді есепке алу. Активтердің 

құнсыздануы. Ұйымның міндеттемелер есебі. Түсім кірістер мен 

шығыстарды тану. Капитал және резервтер есебі. Қаржылық 

есептілікті ұсыну. Шоғырландырылған және жеке қаржылық 

есептілік. Валюта бағамдары өзгеруінің әсері.Шетелдік қызмет. 

Пайдаға салынатын салықтар. 

ағымдағы активтердің есепке алу, ұзақ мерзімді активтердің, 

міндеттелерді есепке алу, кәсіпрынның өз капиталының кіріс және 

бухгалтерлік шығындардың міндеттемелерді ескере отырып, сондай-

ақ қаржы есептілігін қалыптастыру, соның ішінде халықаралық 

қаржылық есептілік стандарттарын білу;

-қаржы есеп саласындағы ғылыми зерттеулер жүргізуге және 

нәтижелерін талдай білу;

-білім беру және экономикалық жұмысын озық нысандары мен 

әдістерін қолдана білу;

-қаржылық есеп ұйымдастырудың озық тәжірибесін түсіну:

Бухгалтерлік есеп, 

Қаржыға кіріспе

Халықаралық валюта-

қаржылық қатынастар, 

Инвестицияны 

қаржыландыру және 

несиелеу

Б Аудит негіздері Мақсаты: Әрбір болашақ маман-экономист үшін қажетті болып 

табылатын теориялық білімдер базасы мен аудит және аудиторлық 

қорытындының әдіснамалық негіздерін қалыптастыру;

Міндеттері: клиенттің қаржылық жағдайын бағалауға, аудиттің 

арнайы әдістемесін мен техникасын қолдануға мүмкіндік беретін білім 

мен дағдыларға ие болу.

Аудит мазмұны, мәні мен түрлері. Қазақстан Республикасының 

нормативтік-құқықтық аудит қызметін реттеу жүйесі. Бақылау және 

аудит. Аудиторлық тәуекел және елеулілік.Аудиторлық дәлелдерді алу 

әдістері мен оны ұйымдастыру.Аудитті ұйымдастыружәнеөткізу 

тәртібі. Аудит сапасын бақылау.

   -Зерттеудің жеке бағыты ретіндегі аудиттің ғылыми негіздерін білу:

-аудиторлық дәлелдерді алуға бағытталған практикалық қаржылық 

бақылау нақты практикалық мәселелерді жеткізу саласындағы 

дағдыларын, аудит бағдарламасына және модельдеу әдістерін түсіну;

-Қаржылық бақылау әр түрлі саласындағы іс-әрекеттерді өткізүдің 

қазіргі заманғы нысандарын түсіну.

Бухгалтерлік есеп, 

Қаржыға кіріспе

Қазіргі әлемдік валюталық 

жүйе, Қазақстан 

Республикасының Ұлттық 

Банк инвестициялық 

саясаты

В Қаржылық-экономикалық 

талдау

Мақсаты: Шаруашылық субъектілердің қызметін қаржылық талдауды 

ұйымдастыру теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын алу;

қаржылық  және экономикалық талдау жүйе ретінде жүйелі 

түсініктеме алу;

Міндеттері: экономиканың кез келген саласында қолданылатын қаржы 

құралдарын, кәсіпорындарда қолданылатын жұмыс әдістерін, тәуелсіз 

қолданылу үшін аналитикалық процесстердің әдістемесін зерттеу.

Нарықтық экономика жағдайда қызметететің шаруашық субъектісің 

қызметін қаржылық-экономикалық талдау. Экономикалық талдаудың 

әдістері мен техникасы. Қаржылық жағдайды талдаудың міндеттер 

мен талдау ақпараттық базасын талдау. Кәсіпорынның активтерінің 

талдау. Міндеттемелер мен жарғылық капитал талдау. Баланс 

өтімділігін талдау. Іскерлік белсенділіктің және кәсіпорынның тиімді 

қызметін талдау. Төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығы мен 

қаржы коэффициенттерін талдау. Нарықтық экономиканың 

табыстылығын талдау.

 Қаржылық және экономикалық талдау жүргізү ептілігі болуы.

    Оң басқару шешімдерін қабылдау ептілігі болуы.

    Экономикалық талдау әдістері мен құралдарын білу.

Бухгалтерлік есеп,  

Қаржыға кіріспе

Халықаралық 

экономикалық қатынастар, 

ЕДБ-дің инвестициялық 

жобаларын басқару

КП 3 5
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А Банктік қадағалау Мақсаты: банк жүйесінің әрекет ету ерекшеліктерін, екінші деңгейлі 

банктердің қызметін банктің қадағалау мен аудитті жүргізудің 

теориялық негіздерін білу;

Міндеттері:  қаржы нарығында операцияларды жүргізген кезде пайда 

болатын банк қадағалауының жіктемесін, оларды бағалау әдістерін 

және Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің әрекет ететін 

нормативтік құжаттарын қолдануды ашып көрсету. 

Банктерді реттеудің мақсаты мен қажеттілігі. Банктік қадағалаудың 

шетелдік тәжірибесі. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, оның 

рөлі банк қызметiн реттеу саласындағы маңызды болып табылады. 

банктік қадағалау және қадағалау процесінің түсінігі. банк қадағалау 

стратегиясы және кезеңдері. оның негізгі көрсеткіштерін жіктеу және 

талдау CAMEL рейтинг жүйесі. банктің капиталының жеткіліктілігін 

бағалау. банк табыстылығын бағалау. банк алымдар талдау. 

коммерциялық банктердің қызметінің қаржылық нәтижелерін талдау. 

банкiнi басқару бағалау. банктерде ұйымдастыру аудиттер. Ішкі 

аудитішкі бақылау жүйесі.

  ЕДБ банк қадағалауды ұйымдастыру ережелерін білу:

Банктік қадағалау және ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық 

актілерінде аудит қолдана білу:

Аудиторлық бақылау құжаттамамен жұмыс істей білу.

Ақша. Несие. Банктер,  

"Қаржы" мамандығына 

кіріспе және кеңселік 

жұмыс негіздері

  

Қазіргі заманғы банк 

қызметтері мен 

операциялары

Б Салық қызметін ұйымдастыру Мақсаты:  Тексерулердің нәтижелері туралы салық есептілігін және 

тіркеу, Қазақстан салық заңнамасын бұзғаны үшін санкциялар жұмыс 

істеу үшін салық органдарының, орны мен реттеуші органдардың 

рөлін, практикалық дағдыларды қызметі туралы білімді 

қалыптастыру.

Міндеттері:  Қазақстанның салық жүйесін, оларды есептеу және төлеу 

механизмі және салық төлеушiлердiң жекелеген санаттары үшiн 

арнаулы салық режимдерiн әсіресе пайдалану салықтардың негізгі 

топтары ерекшеліктерін зерттеу үшін, Қазақстан Республикасының 

салық қызметі мен салық жүйесін қалыптастыру кезеңдерін анықтау.

Салық органдары қызметінің мақсаттары мен міндеттері, 

экономикалық мазмұны. Салық органдарының ерекшелігі жіктелуі. 

Салық міндеттемесі. Салық төлеушілердің тіркеу: мақсаттар, 

міндеттер, мінез-құлық. Салық салу объектiлерi мен салық салуға 

байланысты объектілерді есепке алу объектілері. Салық және 

бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер сомасын бюджетке 

түсім есепке алу. құнының төлеушілердің тіркеу қосылған құн 

салығының. Салықтық тексерулер. Камералдық бақылау. салықтық 

бақылау нысаны ретінде мониторингі. белгілі бір акцизделетiн 

тауарларды өндіру және сату үшін салық органдарының бақылау. 

мемлекетті қаратып мүлікті қозғалысын бақылау. Басқару органдары. 

Салық әкімшілігі.

  Салық органдарының мақсаттары, міндеттері мен функционалдық 

міндеттерін білу:

Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу 

әдістемесін түсіну:

Сауатты салықтық тексерулер нәтижелері орындау қабілеті.

Қаржы, ақша айналымы 

және несие, Салықты 

дамыту тарихы

Шаруашылық жүргізуші 

субьектілерге және 

халыққа салық салу

В Сақтандыру операцияларын 

экономикалық талдау

Мақсаты: сақтандырушының қаржысы саласындағы түсініктер 

аппаратын зерттеу, сонымен қатар сақтандыру операцияларының 

талдауын өз бетінше жүргізе білуі;

Міндеттері: түсініктер мен олардың құрамаларының мәнін анықтап, 

мазмұнын ашып көрсету: «сақтандырудағы бизнес-үрдіс», «тарифтік 

мөлшерлеме», «қаржылық тұрақтылық және төлем қабілеттілігі», 

«сақтандырушының резервтері», «сақтандыру қызметін бағалау 

үлгілері»,

тәуекел деңгейін сипаттайтын сақтандыру статистикасы 

мәліметтерінің негізінде бағалау, сақтандыру резервтерін 

қалыптастыру ерекшеліктерін және оларды есептеу ретін анықтау.

Терминологиялық және сақтандырушының құрылымдық 

сипаттамалары. Қаржы сақтандыру ұйымы, оның қаржылық 

тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігі. Сақтандыру компаниясының 

тарифтік саясат. Сақтандыру мөлшерлемесін есептеу әдістері. 

Қорықтар мен инвестициялық саясат. Сақтандырушының қаржылық 

есептілігіндегі талдау. Сақтандыру ұйымдарының бағалау.

Инвестициялық саясат принциптерін білу, шетелдік тәжірибеде 

ерекше сипаттамалары, сондай-ақ сақтандыру қызметін жүзеге асыру 

құқығына талдау әдістерін пайдалану ерекшеліктері:

Іс жүзінде бұл білімді қолдана білу:

Сақтанушының сақтандыру төлемдерін, сақтандыру талаптарын және 

ақаулық анықтау қабілеті.

Несие ісі, Сақтандыруды 

дамыту тарихы

Актуарлық есеп

А Банктердің валюталық 

операциялар

Мақсаты: қазіргі заманғы қаржы нарықтарындағы операцияларды 

тиімді басқару білімдері мен әдістемелерін меңгеру, заңнамалық 

реттеу, ақпараттық ашықтық, дивиденд саясаты және дамушы қаржы 

нарығының жалпықабылданған стандарттары сияқты сапалы 

көрсеткіштер туралы кешенді түсінікті меңгеру;

Міндеттері: түрлі қаржылық институттар мен қаржылық 

институттармен ұсынылатын негізгі тұжырымдамаларды ашып 

көрсету. Бағаны қалыптастыру әдістері туралы, қаржылық 

институттарды басқару стилін талдаудың тұтас жүйелік түсінігін 

қалыптастыру, ішкі және халықаралық қаржы нарықтарында тиімді 

қызмет стратегиясын құрудың дағдылары мен біліктілігін 

қалыптастыру.

Уәкілетті банктердің валюталық операцияларын реттеу. Валюталық 

нарық. Валюталық мәмілелер. Валюталық несиелер. Халықаралық 

валюталық есептесулер. Жол чектері мен несиелік карталарға қызмет 

көрсету. Банктер арасындағы корреспондеттік қатынастар жүйесі.

 Шетел валютасымен айырбастау операцияларын сипаттамаларын 

білу;

Шетел валютасымен айырбастау операцияларын орындауға және 

валюталық операциялардың тиімділігін есептеу қабілеті;

Валюта нарығындағы ұйымдастыру сипаты мен маңыздылығын 

түсінуі

Банк ісі. Ақша. Несие. 

Банктер. Қаржылық 

нарықта кәсіби қызмет

Магистратура пәндері

Б Cалықтық бақылау Мақсаты: салықтық бақылауды құқықтық реттеу және салықтық 

құқықбұзышылықтар үшін жауапкершілік мәселелерін зерттеу, 

салықтық бақылауды жүзеге асыру кезіндегі салық органдары 

қызметінің түрлері мен әдістерімен және жауапкершілік туралы 

нормаларды қолдану тәжірибесімен танысу;

Міндеттері: салықтық тексерулердің негізгі түрлерін, салықтық 

құқықбұзушылықтың құрамын, салықтық құқықбұзушылықтар үшін 

жауапкершілікке тарту үрдісін, зерттеу, нақты жағдаяттардағы 

тұлғалардың мүдделерін құқықтық қорғау дағдыларын дамыту, 

салықтық бақылау құжаттарымен жұмыс істеу дағдыларын дамыту. 

Салықтық бақылаудың теориялық негіздері. Салықтық бақылаудың 

элементтері. Бақыланатын құқықтық қатынастар. Салықтық бақылау 

субъектілері. Салықтық бақылаудың объектісі мен пәні. Салықтық 

бақылаудың нысандары, әдістері, құжаттары. Салықтық бақылау 

шаралары. Камералдық салықтық тексеруді жүргізу тәртібі. 

Камералдық салықтық бақылауды жүргізген кездегі бақылау 

шаралары. Камералдық тексерулерді құжаттық рәсімдеу. Сыртта 

жүргізілетін салықтық тексерулер. Салық заңдылығы бойынша 

жауапкершілік туралы жалпы ережелер. Салықтық 

құқықбұзушылықтар бойынша іс жүргізу. Салықтық 

құқықбұзушылықтардың түрлері және олар үшін жауапкершілік.

салықтық бақылаудың нысандары мен әдістерін, сонымен қатар 

жасалған салықтық құқықбұзушылықтардың жіктемесін білу;

салық органдарының құжаттары мен әрекеттеріне құқықтық баға бере 

білуі.

Салық ісі, Қаржы, ақша 

айналымы және несие, Қор 

нарығының қаржылық 

аспаптары

Магистратура пәндері

КП 3
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В Қаржылық аудит және 

бақылау.

Мақсаты: қаржылық бақылау және аудиттің заңдары, категориялары, 

әлеуметтік-экономикалық процестерге әрекет ету деңгейі, олардың 

қаржылық ресурстарды қайта қосу, бөлу  және оның негізін 

бақылаудағы рөлі

Міндеттері: ҚР аумағында аудиторлық қызметті ұйымдастыруды 

реттейтін нормативтік базаны зерттеу; аудиттің мемлекеттік 

қаржылық бақылаудағы орны мен рөлін зерттеу; аудиторлық тексеруді 

жоспарлаудың ұйымдастыру негізі; ұйымдарда ішкі бақылау жүйесін 

ұйымдастыру және оның нәтижелерін аудиторлық тексеру мақсаттары 

үшін қолдану; аудиторлық дәлелдерді жинау және бағалау әдістерін; 

аудиттің негізгі құжаттарын зерттеу.

Қаржылық басқарудың мәні.

Нысаны,пәні және қаржылық бақылау аясы.Қаржылық бақылаудың 

мақсаты мен міндеті. Қаржылық бақылаудың негізгі міндеттері. 

Ұйымдастырушылық бақылау. Әдістемелік басқару.Техникалық 

бақылау . Қаржы пәні, оның бұзғаны үшін жауапкершілік. 

Мемлекеттік қаржылық бақылау, ұлттық ведомствовалық, 

ведомствовалық емес. Ішкі ауылшаруашылық қаржылық бақылау. 

Тәуелсіз аудиторлық қаржылық бақылау. Алдын ала, ағымдағы және 

кейінгі қаржылық бақылау. Міндетті және ерікті қаржылық бақылау. 

Бақылау нысандары. Инспекцияның экономикалық қызметін зерттеу, 

экономикалық талдауды тексеру. Аудиторлық ұйым. Аудиторлық 

ұйымнын тұжырымдамасы. Аудиторлық ұйымнын құқықтық 

мәртебесі. Аудиторлық ұйымнын құрылымы. Аудиторлық ұйымнын 

түрлері. Аудиторлық ұйымдар мен жеке аудиторлардын құқықтары 

мен міндеттері.

Ұйымдарда ішкі бақылау жүйелерінің аудитін жоспарлаудың 

институционалдық базаны білу. 

Аудит, аудиторлық тәуекелділік аудиторлық құрастыруды тандау 

маңыздылықты анықтаудың теориялық негіздерін білу.

Аудитті жүргізу үшін стандартты құжаттама, әдебиет, 

анықтамалықтар және басқада ақпарат көздерімен жұмысты 

ұйымдастыру қабілеті. 

Аудитті жоспарлау моделі, құжаттарды әзірлеу мүмкіндігі.

Аудит мақсатында ішкі бақылау нәтижелерін қолдана білу.

Сақтандыру ісі, Несие ісі, 

Құнды қағаздар 

нарығындағы қызметті 

ұйымдастыру

Магистратура пәндері

А Қазіргі заманғы  банк 

қызметтері мен операциялары

Мақсаты: қазіргі заманғы банктік қызметтер мен операциялардың 

дамыуының және қолдану мен теориялық және әрекет етуінің 

практикалық және теориялық аспектілерін зерттеу;

Міндеттері: Қазақстанның банк жүйесінде қазіргі заманғы банктік 

қызметтер мен операциялардың жұмыс істеуінің ерекшеліктерін 

зерттеу, қазіргі заманғы банктік қызметтер мен операциялардың 

қалыптасуы мен даму кезеңдерін зерттеп олардың қалыптасу 

механизмін;

қазіргі заманғы банктік қызметтер мен операциялардың қалыптасуы 

мен даму ерекшеліктерін зерттеу.

 Коммерциялық банктер. Банктік қызметтер мен операциялардың 

жалпы сипаттамасы. Банктің несиелік операциялар. Банк несиелерін 

қайтаруды қамтамасыз ететіңнысандары мен түрлері. Корпоративтік 

клиенттерге несие беру. Жеке тұлғаларға несие беруді ұйымдастыру. 

Бағалы қағаздармен коммерциялық банктіңоперациялары. Кассалық-

есептесу операцияларды ұйымдастыру. Төлем жүйесі және оның 

элементтері. Қолма-қолсыз төлемдердің формалары мен оларды 

ұйымдастыру. Банкаралық корреспонденттік қарым-қатынастар. 

Электрондық төлемдер жүйесін дамыту. Коммерциялық банктердің 

лизинг және трасттық операциялар. Коммерциялық банктердің 

валюталық операциялары. ЕДБ вексельдік операциялар.

қазіргі заманғы банктік қызметтер мен операциялардың қалыптасуы 

мен дамуының негізгі кезеңдерін хабары болуы;

-несиелер мен депозиттерді түрі бойынша банк операцияларын талдау 

ептілігі болуы;

-банк операцияларын құжаттау мүмкіндігіептілігі болуы.

Қаржы нарығы және 

делдалдары, Қаржылық-

банктiк статистика, Банк 

ісі, Банктік маркетинг, 

Банктік қадағалау

Магистратура пәндері.

Б Шаруашылық жүргізуші 

субъектілерге және халыққа 

салық салу

 Мақсаты: бюджетке төленетін төлемнің толық және уақытылы тусіу 

үшін салық төлеушілердің тәжірібелік жұмыс дағдысын қамтамасыз 

ету, сандай-ақ қолданылған шаралар кешенін қамтамасыз ету 

жөнінідегі ҚР салық заңнамасы ережелерін еңгізу; 

Міндеттері: ҚР аумағында қолданыстағы төлемдер мен алымдарды 

және салықтың барлық түрлерін меңгеру, бюджетке төленетін салық 

пен басқа да міндетті төлемдерді есептеу әдістемесін үйрену, 

қаржылық есептеулермен жұмыс дағдыларын тәжірибеде 

қалыптастыру, салықты тексеру нәтижелерін дұрыс рәсімдеу, ҚР 

салық кодексін дұрыс пайдалану және салық тексерушілерге түсіндіру.

Шаруашылық субъектілердің және халыққа салық салудың 

экономикалық мазмұны. ҚР салық жүйесі және оның қалыптасу 

кезеңдері. Салық саясаты. Салық механизмі. Салықтық реттеу. 

Экономикалық мазмұны, қажеттілігі және әсер ету құралдары. Мүлік 

салығы. Жер салығы. Көлік салығы. Есептеу әдісі мен тәртібі. Заңды 

және жеке тұлғалардың табысына салынатын салықтар. Заңды 

тұлғалардың корпоративтік табыс салығы. Жеке табыс салығы және 

жеке тұлғалардың салық органдарына декларацияны есептеу және 

ұсыну тәртәбі.

ҚР аумағында әрекет ететін салық төлемдері мен алымдардың барлық 

түрлерін білу;

-сауатты салықтық тексерулер нәтижелерін орындауға қабілеттілігі;

-ҚР-ның салық кодексін түсіндіру және салық төлеушілер үшін оны 

түсіндіру қабілеттілігі.

Брокерлік іс, Қаржыдағы 

ойын теориясы және 

жүйелік талдау, Салық ісі, 

Маркетинг, Салық 

қызметін ұйымдастыру

Магистратура пәндері.

В Актуарлық есеп Мақсаты: сақтандыру кәсібінде қаржылық тәуекелділікті сипаттайтын, 

кездейсоқ оқиғалар мен шегі туралы, өмірді сақтандыру мен 

зейнетақыны сақтандырудағы актуарлық есеп әдістемесі туралы 

актуарлық есептеулер әдістері мен міндеттерді, сақтандыру 

қорларының резервтерін бағалауды терең ғылыми тұрғыдан түсіну;

Міндеттері: сақтандыру бизнесінде қолданылатын кездейсоқ оқиғалар 

мен шегін  сандық бағалау шамаларын, алынған формальдық 

нәтижеледің мазмұнды интерпретациясының әдістемесін меңгеру, 

алынған нәтижелердің мазмұнын интерпретациялау дағдысын 

қалыптастыру, қисынды өмір құра білу біліктілігі және оларға 

негізделген актуарлық модель және оларды параметрлерін бағалау

Сақтандыру және актуарлық есептердің негізгі ұйымдары. 

Сақтандыру сыйақысы және қауіпті сақтандыру. Модельдеу 

шығындарының саны мен тәекельдерді сақтандыру зиянының 

мөлшерін есептеу кезінде негізгі тәсілдердің құрылымы. Өмірді 

сақтандыру және зейнет ақыны сақтандырудың актуарлық есептері. 

Негізгі өмірді сақтандыру, келісімшарттарда тарифтер мен 

резервтерді есептеу. Негізгі зейнетақылар мен тарифтерін резервтерді 

есептеужәне сақтандыру.

мүлікті сақтандыру шарттарында, портфелінің және шығынын 

сақтандыру талаптарының құрылысы мен қағидаттарын білу;

-Тарифтік ставка мен оларды есептеу кағидаттарының негізгі 

көрсеткіштерін білу;

-ставкалар бойынша және қорлары туралы әр түрлі факторлардың 

әсерін білу;

-сақтандыру сыйақысының  құрамдас бөліктерін есептеп білу;

-қажеттілігін және оның шығынсыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету 

үшін қайта сақтандыру өлшемін, сақтандыру компаниясының қажетті 

резевтер соммасын анықтау мүмкіндігі; 

-сақтандыру тарифтерінің және қорларды бағалау(сақтандыру 

компаниялары, зейнетақы қорлары) есептеу кезінде актуарлық 

математика әдістерін қолдана білу.

Сақтандыру ұйымдарының 

делдалдық қызметі, 

Статистика, Сақтандыру 

ісі, Сақтандырудағы  

маркетинг,Сақтандыру 

операцияларын 

экономикалық талдау

Магистратураның пәндері.

А Коммерциялық банктердегі 

қаржылық талдау

Мақсаты: жүйелі теориялық білімдерін тексеруге және коммерциялық 

банктердің қаржылық талдауды ұйымдастырудың практикалық 

дағдыларын алу;

Міндеттері: жүйе ретінде қаржылық менеджмент және банктердің 

қаржылық ахуалының экономикалық дамуын сипаттайтын негізгі 

ұғымдар, категориялар, заңдылықтар, қаржы секторында 

пайдаланылатын әдістерді және қаржы құралдарының жұмысын, өзін-

өзі реттеу әдістерін аналитикалық процестердің әдістемесін зерттеу.

Коммерциялық банктердіегі экономикалық талдау. Ұйымдастыру 

негіздері. Банк балансының көрсеткіштерін талдау әдістері мен 

сипаттамасы. Банктің меншікті капиталының және оның өлшемінің 

әсерлері. Банк тартылған қаражаттарды талдау. Банктің баланс 

өтімділігін талдау. Кредиттік қызметті талдау. Бағалы қағаздармен 

мәмiлелердi талдау. Шетел валютасындағы операцияларды талдау. 

Коммерциялық банктің кірістер мен шығыстарын талдау. Банк 

қызметінің соңғы қаржылық нәтижелерін талдау. Коммерциялық 

банктің төлем міндеттемелерін орындауды талдау. Банктің 

экономикалық стандарттарын енгізу талдау. Банк тәуекелдерін талдау. 

Банк қызметін әлемдік тәжірибе бойыншаталдау. Банктік реттеу.

коммерциялық банктердің қызметін талдау әдістемесін және 

ұйымдастырушылық сипаттамаларын білу;

коммерциялық банктің негізгі қызметін талдау әдістерін қолдана білу;

коммерциялық банктің өнімділігін жинақтау және талдай білу;

коммерциялық банктің қаржылық тұрақтылығын және тиімділігін 

айқындайтын факторларды анықтай және бағалай алу.

Қаржылық-банктік 
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Б Салықтық есеп және аудит Мақсаты: теориялық білім, тәжірибелік дағдыларды және салықтық 

есеп, салық базасын анықтауды, салықтар және беру салық 

декларацияларын сомасын ұйымдастыруды қалыптастыру;

Міндеттері:  кәсіпорындарда салық есебiн ұйымдастыру үшін 

дайындау және салықтық есеп туралы білімдерді қалыптастыру, 

бухгалтерлік және салық есебі арасындағы айырмашылықты анықтау 

және есепке алу жазбалары мен бухгалтерлік жазбалар осы 

айырмашылықтарды көрсетуді үйрену

.

Заңды тұлғаның жиынтық кірісін есепке алу. Заңды тұлғаның есебінен 

шегеру. Салық салдарларын және жинақ үшін аударымдар бойынша 

шығындарды қалыптастыруды есепке алу. Құны бойынша салықтық 

есепке алу мақсатында жеке табыс салығы мен мүлік салығын 

есептеу.Салықтық есепті жүзеге асыру мақсатында төлем талаптарын 

оырндау.

 ұйымдардағы салықтық есепті орындау үшін салық заңнамаларын 

білу;

салықтық есеп талаптарына сәйкес салықтың сомасын есептей алу;

республикалық және жергілікті салықтар бойынша салық 

декларациясын толтыра білу.

Қаржыдағы ойын 

теориясы және жүйелік 

талдау, Бухгалтерлік есеп

Магистратура пәндері

В Сақтандыру ұйымдарының 

бухгалтерлік есебі

Мақсаты:  студенттердің сатып алуының қажетті теориялық білімдері 

мен сақтандыру компанияларының бухгалтерлік есеп жұмысын 

ұйымдастыру және өткізу ерекшелігі бойынша практикалық 

дағдыларды қалыптастыру;

Міндеттері: шот-нақты операциялардың ерекшеліктерін анықтау, 

қаржылық нәтижелерін қалыптастыру мәселелерін қарастыру, тікелей 

сақтандыру, сақтандырушының табыстар мен шығыстары, сақтандыру 

резервтерін, қайта сақтандыру бойынша операциялардың, полис 

төлемдер, сақтандыру компаниялары мен салық төлемдерінің салық 

есебін ерекшеліктерін оқып-үйрену.

Сақтандыру компанияларының есебін ұйымдастыру. Сақтандыру, 

қайта сақтандыру ортақ сақтандыру сыйлықақыларының (төлемдер) 

табысы және қайтару есебі. Сақтандыру бойынша өтем, сақтандыру 

сомалары мен сақтандырудың ортақ және қайта сақтандыру бойынша 

өзге де шығындарды бухгалтерлік есептік төлем. Сақтандыру 

резервтерін есепке алу. Бухгалтерлік есеп сақтандырушыларының 

инвестициясы. Қаржы нәтижелерін қалыптастыру. Сақтандыру 

компанияларының есептілігі.

  сақтандыру мөлшерлемесін есептеу жоспарының экономикалық 

бөлімінде қажетті дайындауды жүзеге асыруға, оларды ақтау үшін, 

сондай-ақ ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес нәтижелерін 

ұсынуға қабілетті болу;

жинау, талдау және экономика мен азаматтардың объектілерін 

қорғауды қамтамасыз ететін сақтандырудың экономикалық 

проблемаларын шешу үшін қажетті процесс деректерін білу;

-міндет және тәуекелдерді бағалауға сәйкес сақтандыру ставкасын 

және сақтандыруды қалыптастыру жағдайларын бағалау үшін 

есептеулер нәтижелерін талдау және алынған пайданы ақтап, 

экономикалық деректерді өңдеу үшін құралдар таңдай білу.
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