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Кіріспе  

 

Элективті пәндер каталогы оқытудың кредиттік жүйесі бойынша 
құрастырылады. Элективті пәндер каталогы жүйеленген таңдау бойынша 

пәндер тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады. 

Студент мамандықтардың міндетті компонент/жоғары оқу орны 

компонентінің  пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау 
бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс. 

Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Студент эдвайзермен 

бірлесе отырып, студенттің жеке оқу жоспарын құру үшін пәндерге жазылу 
нысанын толтырады.  

Құрметті студенттер! Білім беру траекториясының біртұтастығының 

ойластырылуы Сіздің болашақта маман ретінде кәсіби дайындығыңыздың 

деңгейіне ықпал ететінін есте сақтауыңыз керек. 
 

Введение 

 

При кредитной технологии обучения разрабатывается каталог 

элективных дисциплин, который представляет собой систематизированный 

перечень дисциплин компонента по выбору и содержит краткое их описание. 

Наряду с изучением дисциплин обязательного / вузовского компонента, 
студент должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору.  

Консультации по выбору элективных дисциплин дает эдвайзер. Вместе с 

ним студент заполняет форму записи студентов на дисциплины для 
составления ИУП (индивидуального учебного плана). 

Уважаемые студенты! Важно помнить, что от того, насколько 

продуманной и целостной будет Ваша образовательная траектория, зависит 

уровень Вашей профессиональной подготовки, как будущего специалиста.  
 

 

Introduction 

 

With credit technology, a catalog of elective courses is developed. A catalog is a 

systematic list of elective component courses and contains a brief description of 

them. 
Along with studying the required / university component courses, the student 

must choose an elective course. 

Advisers help students make choices of elective courses. Together with their 

adviser, the student fills out a form to register for courses for an ICP (individual 
curriculum plan). 

Dear students! It is important to remember that the level of your professional 

training as a future specialist depends on how considered and complete your 
educational trajectory will be. 
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Семестр бойынша элективті пәндерді бөлу/ 

Пәннің атауы / Наименование дисциплины 

Кредиттер 

саны/ 

Кол-во 

кредитов/ 

 

Академия

лық 

кезең/ 

Акад 

период/ 

 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері / Основы 

права и  антикоррупционной культуры / Basics of Law and Anti-

Corruption Culture 

5 3 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі / Экология и безопасность 

жизнедеятельности/ Ecology and Life Safety 

Экономика және кәсіпкерлік негіздері/ Основы экономики и 

предпринимательства/ Basics of economics and business  

Көшбасшылық негіздері / Основы лидерства / Basics of Leadership  

Кәсіпорынның бағалы қағаздар қоржынын басқару / Управление 

портфелем ценных бумаг предприятия / Portfolio management company 

3 4 

Қазіргі төлем жүйелер / Современные платежные системы / Modern 

payment systems 

1С: Бухгалтерия / 1С: Бухгалтерия / 1С: Accounting 5 4 

Экономикадағы ақпараттық технологиялар/ Информационные 

технологии в экономике / Information Technologies in Economics 

Электрондық бизнес / Электронный бизнес /  

Е-business 

Биржалық іс / Биржевое дело / Еxchange business 5 4 

Ақша.Несие.Банктер / Деньги. Кредит. Банки / Money. Credit. Banks 

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары / Международные 

стандарты финансовой отчетности / International Financial Reporting 

Standards 

5 5 

Қаржылық нарықтар және делдалдар / Финансовые рынки и 

посредники / Financial markets and intermediaries 

Шаруашылық субьектілерінің қаржысы және олардың есеп беруі / 

Финансы хозяйствующих субъектов и их отчетность  /  Finances of 

economic entities and their reporting 

5 5 

Халықаралық банк жүйесі  / Международная банковская система /  

International banking system  

Қаржылық қызметтегі сандық технологиялар / Цифровые  технологии в 

финансовой деятельности /  

Digital technologies in financial activities 

5 6 

Банктік инновациялық өнімдер / Банковские  инновационные продукты 

/ Banking Innovative Products 

Қаржылық жоспарлау және болжау / Финансовое планирование и 

прогнозирование /  Financial planning and forecasting  

5 6 

Несиелік іс / Кредитное дело / The loan deal 

Кәсіпорынның қаржылық есебін талдау / Анализ финансовой 

отчетности предприятий  /  Analysis of financial statements  

5 7 

Коммерциялық банктердің қаржылық  талдауы / Финансовый анализ 

коммерческих банков / Financial Analysis of Commercial Banks  

Бағалы қағаздар нарығында коммерциялық банк қызметін 

ұйымдастыру / Организация деятельности коммерческого банка на 

рынке ценных бумаг / Organization of activities of a commercial Bank in 

3 7 
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the securities market 

Көпшілік қаржы  / Публичные финансы  / Public finance 

Кәсіпкерлік  тәуекелдерді сақтандыру / Страхование 

предпринимательских рисков / Business risks insurance 

5 7 

Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу / Финансирование и 

кредитование инвестиций / Financing and Lending Investment 

Қаржылық және басқарушылық талдау / Финансовый и 

управленческий анализ / Financial and administrative analysis 

5 7 

Банк тәуекелдері / Банковские риски /  BankingRisks 

Қаржылық бақылау және аудит / Финансовый контроль и аудит /  

Financial control and audit 

4 7 

Банктік қадағалау / Банковский надзор / Bank supervision  

Салықтық менеджмент / Налоговый менеджмент / Tax management  3 7 

Банктік менеджмент / Банковский менеджмент / Bank management 

Модуль  1.1   

Ақша-кредит құралдарын іске асыру жүйесі / Система реализации 

денежно-кредитных инструментов / System for the implementation of 

monetary instruments: 

5,5 5 

Экономиканы ақшалай-кредиттік реттеу / Денежно-кредитное 

регулирование экономики /  Monetary regulation of the economy 

  

Ұзақ мерзімді банктік инвестициялар / Долгосрочные банковские 

инвестиции / Long-term bank investments 

  

Модуль  1.2 Фискалдық құралдарды іске асыру жүйесі / Система 

реализации фискальных инструментов / System of implementation of 

fiscal instruments:  

  

Кәсіпорындағы бюджеттеу / Бюджетирование на предприятии /  

Budgetting on enterprisers 

  

Шаруашылық субъектілеріне және халыққа салық салу / 

Налогообложение хозяйствующих субъектов и населения / Taxation of 

business entities and the population 

  

Модуль 2 Minor   

Модуль 1.1 Қаржы нарығының құралдары / Финансовые рыночные 

инструменты / Financial market instruments 

5,5 6 

Халықаралық қаржы нарықтары / Международные финансовые рынки / 

International financial markets 

  

Банктік маркетинг / Банковский маркетинг / Вank marketing   

Модуль  1.2 Қаржыландыруды іске асыру тетігі / Механизм реализации 

финансирования / The implementation mechanism for the financing:  

  

Кәсіпорын банкроттылығы және қайта құрылуы / Банкротство и 

реорганизация на предприятии  /  Finances of economic entities and their 

reporting 

  

Мемлекеттік бюджет / Государственный бюджет / State Budget    

Модуль 2 Minor   
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Распределение элективных дисциплин по семестрам  

1   2 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / 

    Элективные дисциплины для студентов 2 курса 

 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері / Основы антикоррупционной культуры / Basics of Anti-Corruption Culture  

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша 
құқықтық білім мен азаматтық ұстаным жүйесін 
қалыптастыру. 

Сформировать систему правовых знаний и 
гражданской позиции по противодействию 
коррупции. 

To form a system of legal knowledge and civil 
position on combating corruption. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

-Қазақстанның қолданыстағы заңнамасының негізгі 
ережелерін, Мемлекеттік басқару органдарының 
жүйесін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимылдың мәнін, себептері мен шараларын түсінетін 

болады; 
-оқиғалар мен әрекеттерді заң тұрғысынан талдайды; 
-нормативтік актілерді қолдану,  
сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың 
рухани-адамгершілік тетіктерін қолданады; 
-меңгеруі тиіс: түрлі құжаттарға құқықтық талдау 
жүргізу дағдылары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті жетілдіру дағдылары;   
-өз өмірінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық 
білімді қолдану; 
-білуге тиіс: сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның 
пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және 
құқықтық жауапкершілік шаралары;  

-меңгеруі керек: моральдық сана құндылықтарын іске 
асыру және күнделікті практикада адамгершілік 
нормаларын ұстану; жастар арасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін арттыру 
бойынша жұмыс жасау. 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- понимать основные положения действующего  
законодательства Казахстана, систему органов 
государственного управления, а также сущность,  

причины  и меры противодействия коррупции; 
- анализировать события  и действия с точки зрения 
права,  
- применять нормативные акты, а также 
задействовать духовно-нравственные механизмы 
предотвращения коррупции; 
- владеть навыками ведения правового анализа 

различных документов, навыками 
совершенствования антикоррупционной культуры; 
- применять в своей жизнедеятельности правовые 
знания против коррупции; 
 - знать сущность коррупции и причины её 
происхождения; меру морально-нравственной и 
правовой ответственности за коррупционные 

правонарушения; 
- реализовывать ценности морального сознания и 
следовать нравственным нормам в повседневной 
практике; работать над повышением уровня 
антикоррупционной культуры в молодежной среде. 

After successful completion of the course, 

students will be 

- understand the main provisions of the current 
legislation of Kazakhstan, the system of public 
administration, as well as the essence, causes 

and measures to combat corruption; 
 - analyze events and actions from the point of 
view of law,  
- apply regulations as well as to strengthen 
spiritual and moral mechanisms for prevention 
of corruption; 
- possess the skills of conducting legal analysis 

of various documents, skills of improving the 
anti-corruption culture;  
- apply legal knowledge against corruption in 
their life activities;  
- know the essence of corruption and the reasons 
for its origin; the measure of moral and legal 
responsibility for corruption offenses;  

- to implement the values of moral 
consciousness and follow moral norms in 
everyday practice; to work to increase the level 
of anti-corruption culture among young people. 
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Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary / Course summary 

"Сыбайлас жемқорлық" ұғымының теориялық-

әдіснамалық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл шарты ретінде қазақстандық қоғамның 
әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру. 
Сыбайлас жемқорлық мінез-құлық табиғатының 
психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптастыру. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелерінде мемлекет 

пен қоғамдық ұйымдардың өзара іс-қимылы. 

Теоретико-методологические основы понятия 

«коррупции». Совершенствование социально-
экономических отношений  казахстанского общества 
как условия  противодействию  коррупции. 

Психологические особенности природы 
коррупционного поведения.  Формирование 
антикоррупционной культуры. Взаимодействие 
государства  и  общественных  организаций  в  

вопросах противодействия коррупции.  

Theoretical and methodological foundations of 

the concept of "corruption". Improving the 
socio-economic relations of the Kazakh society 
as a condition for combating corruption.  
Psychological features of the nature of corrupt 
behavior. Formation of an anti-corruption 
culture. Formation of an anti-corruption culture. 
Interaction of the state and public organizations 

in the fight against corruption. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager / Programme manager 

Байтасова  М.Ж. Аубакирова З.Б. Batyrbekova D.S. 

 

 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі / Экология и безопасность жизнедеятельности/ Ecology and Life Safety 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose 

Техносфера мен табиғи экожүйелер қызметіндегі 
қауіпті және төтенше қауіпті жағдайларда ескерту 
қабілеттері және экоқорғау ойлауды 
қалыптастыру. 

Формирование экозащитного мышления и 
способности предупреждения опасных и 
чрезвычайных ситуаций в функционировании 
природных экосистем и техносферы. 

the  formation  of  eco-protective  thinking  and  the  
ability  to  prevent  dangerous  and  emergency  
situations at the functioning of natural ecosystems 
and the technosphere. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

-экологияның, тіршілік қауіпсіздігі мен тұрақты 

дамудың негізгі тұжырымдамаларын, 
антропогендік қызметтің әлеуметтік-экологиялық 
салдарын түсіну; 
- олардың жай-күйінің қауіпті деңгейінің 
туындауының алдын алу үшін табиғи және 
техногендік жүйелердің дамуы мен 
орнықтылығының зерделенген заңдылықтарын 
қолдану; 

- іске асырылған және ықтимал қауіптердің теріс 
әсерін және олардың деңгейлерін, антропогендік 
қызмет тәуекелдерін бағалау; 
 - техносфераның қауіпсіздігін арттыру бойынша іс 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- понимать основные концепции экологии, 
безопасности жизнедеятельности, устойчивого 
развития; социально-экологические последствия 
антропогенной деятельности; 
 - применять изученные закономерности развития и 
устойчивости природных и техногенных систем для 
предупреждения возникновения опасного уровня их 
состояния; 

- оценивать негативное воздействие реализованных и 
потенциальных опасностей и их уровни, риски 
антропогенной деятельности;   
- планировать мероприятия по повышению 

After successful completion of the course, students 

will be 

- understand the basic concepts of ecology, life 
safety, sustainable development; social and 
environmental consequences of anthropogenic 
activities; 
- apply the studied patterns of development and 
stability of natural and man-made systems to prevent 
the occurrence of a dangerous level of their condition 
- assess the negative impact of realized and potential 

hazards and their levels, risks of anthropogenic 
activities; 
- plan measures to improve the safety of the 
technosphere; 
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- шараларды жоспарлау; 
-өз бетінше жұмыс істеу, командада жұмыс істеу, 
шешім қабылдау, сыни ойлау, цифрлық және 
ақпараттық-компьютерлік технологияларды 
қолдану, ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларына ие 

болу. 

безопасности техносферы; 
- обладать навыками самостоятельной работы, работы 
в команде, принятия решений, критического 
мышления, применения цифровых и информационно-
компьютерных технологий, работы с информацией. 

 - have the skills of independent work, teamwork, 
decision-making, critical thinking, the use of digital 
and information and computer technologies, working 
with information. 
 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary / Course summary 

Аутэкология. Демэкология. Синэкология. 
Биосфера-ноосфералық концепциясы. Табиғи 
ресурстары және оларды тиімді пайдалану. Қазіргі 
жаһанды экологиялық және әлеуметтік -
экологиялық мәселелер. Қоршаған орта және 
тұрақты даму. Қазақстан тұрақты даму жолында. 
Жасыл экономика. Қолайлы тәуекелдің 

концепциясы. Қауіпті және зиянды факторлардың 
жіктелуі. Төтенше жағдайлар кезіндегі іс-
қимылдар реттігі. 

Аутэкология. Демэкология. Синэкология. Биосферно-
ноосферная концепция. Природные ресурсы и 
рациональное природопользование. Глобальные 
экологические и социально-экологические проблемы 
современности. Окружающая среда и устойчивое 
развитие. Казахстан на пути к устойчивому развитию. 
Зеленая экономика. Концепция приемлемого риска. 

Классификация опасных и вредных факторов. 
Порядок действий при чрезвычайных ситуациях.   

Autecology.  Demecology.  Synecology.  Biosphere-
noosphere  concept.  Natural  resources  and 
environmental management. Current global 
environmental problems, current social and 
environmental problems.  Environment  and  
sustainable  development.  Kazakhstan  on  the  way  
to sustainable development. Green economy. The  

concept  of  acceptable  risk.  Classification  of  
dangerous  and  harmful  factors.   
The order of actions in emergency situations. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager / Programme manager 

Жокушева З.Г Кожевников С.К. Kozhevnikov S. K. 

 

 

Экономика және кәсіпкерлік негіздері / Основы экономики и предпринимательства / Basics of economics and business  

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose / Purpose 

Cалауатты экономикалық ойды, бәсекелестік 
ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік 
қызметін ұйымдастырудың теориялық және 

тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. 

Формирование экономического образа мышления, 
теоретических и практических навыков организации 
успешной предпринимательской деятельности 

предприятий в конкурентной среде. 

Formation of an economic way of thinking, theoretical 
and practical skills of organization of successful 
entrepreneurial activity of enterprises in a competitive 

environment. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- қазіргі заманғы экономика принциптері мен 
заңдылықтардың қызмет етілуін, экономикалық 
категориялар, микро және макродеңгейдегі 
ұғымдық аппаратты түсінеді; 
-  экономикалық жағдайды талдайды; 

После завершения курса обучающиеся будут 

- понимать принципы и законы функционирования 
современной экономики, экономические категории, 
понятийный аппарат на микро- и макроуровнях;  
- анализировать экономическую ситуацию;  
- выделять базовые процессы того или иного вида 
предпринимательской деятельности;  

After successful completion of the course, students 

will be 

- understand the principles and laws of the functioning 
of the modern economy, economic categories, 
conceptual apparatus at the micro and macro levels; 
- analyze the economic situation; 
- identify the basic processes of a particular type of 
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- кәсіпкерлік қызметтің осы немесе басқа 
түрлерінің базалық процестерін белгілейді; 
- табысты кәсіпкерлік қызметіне мінездеме 
береді;  
- бизнес-жоспарды құрады және ұсынады; 

- алған білімдерін пайдалы кәсіпкерлік қызмет 
үшін қолданады; 
-  кәсіпкерлік қызметті экономикалық және 
әлеуметтік басқару саласында дұрыс шешім 
қабылдай алады.  

- давать характеристику успешности 
предпринимательской деятельности;   
- составлять  и презентовать бизнес-планы;  
- применять полученные знания для построения 
прибыльной предпринимательской деятельности 

-принимать правильные решения в области 
экономического и социального управления 
предпринимательской деятельности. 

business activity; 
- give a description of the success of entrepreneurial 
activity; 
- create and present business plans; 
- apply the acquired knowledge to build a profitable 

business activity 
-make the right decisions in the field of economic and 
social management of business activities. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary / Course summary 

Экономика қызмет етуінің іргелі мәселелері. 
Капитал.  Сұраныс пен ұсыныс нарығы. 
Бәсекелестік және монополия. Кәсіпкерлік: 

түсінігі, мәні, негізгі түрлері және ұйымдастыру 
нысандары.   Кәсіпкерлік қызметтегі 
тәуекелдер. Коммерциялық құпия және оны 
қорғау тәсілдері. Кәсіпкерлік қызметті 
қаржыландыру. Кәсіпкерлік мәдениеті және 
этикасы. 

Фундаментальные проблемы функционирования 
экономики. Капитал. Рынок Спрос и предложение. 
Конкуренция и монополия.  Предпринимательство: 

понятие, сущность, основные виды и формы 
организации. Риски в предпринимательской 
деятельности. Коммерческая тайна и способы ее 
защиты. Финансирование предпринимательской 
деятельности. Культура и этика 
предпринимательства.  

Fundamental problems of the functioning of the 
economy. Capital. Market Supply and demand. 
Competition and monopoly. Entrepreneurship: the 

concept, essence, main types and forms of organization. 
Risks in business activities. Trade secrets and ways to 
protect them. Financing of business activities. Culture 
and ethics of entrepreneurship. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager / Programme manager 

Баязитова И.А. Шмидт В.А. Тurezhanov S.U. 

 

 

Көшбасшылық негіздері  / Основы лидерства / Basics of Leadership 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose / Purpose 

студенттердің көшбасшылық қасиеттерді, 
стильдерді, кәсіпорын, аймақ және жалпы ел 
деңгейінде әсер ету әдістерін тиімді пайдалану 
арқылы адамдардың мінез-құлқын және өзара 
әрекеттесуін тиімді басқару әдістемесі мен 
практикасын меңгеру. 

овладение студентами методологией и практикой 
эффективного управления поведением и 
взаимодействием людей путем эффективного 
использования лидерских качеств, стилей, методов 
влияния на уровне предприятия, региона и страны 
в целом. 

mastering the methodology and practice of effective 
management of people's behavior and interaction by 
effective use of leadership qualities, styles, methods 
of influence at the level of the enterprise, region 
and country as a whole. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- басқарудың барлық деңгейлеріндегі ұйымдардағы 
После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

After successful completion of the course, 

students will be 
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көшбасшылық мәселелерін теориялық және 
практикалық шешуге ғылыми көзқарастың мәні 
мен әдістерін түсіну; 
- басқарушылық міндеттерді шешу үшін 
көшбасшылық пен биліктің негізгі теорияларын 

қолдану; 
- жеке басының артықшылықтары мен 
кемшіліктерін сыни бағалау; 
- ұжымда жұмыс істеу; әлеуметтік маңызды 
мәселелер мен үдерістерді талдау, топтық 
динамика үдерістерін және команданы 
қалыптастыру қағидаттарын білу негізінде топтық 

жұмысты тиімді ұйымдастыру; 
- тұлғааралық, топтық және ұйымдастырушылық 
коммуникацияларды талдау және жобалау 
- іскерлік қарым-қатынас дағдыларына ие болу; әр 
түрлі жағдайларға байланысты басқарудың алуан 
түрлі стильдеріне ие болу; көшбасшылық 
қасиеттерді зерттеу әдістері мен әдістемелеріне, 
көшбасшылық қабілеттерді дамыту 

технологияларына ие болу. 

- понимать сущность и методы научного подхода к 
теоретическому и практическому решению 
проблем лидерства в организациях на всех уровнях 
управления; 
-использовать основные теории лидерства и власти 

для решения управленческих задач;  
- критически оценивать личные достоинства и 
недостатки;  
- работать в коллективе; анализировать социально 
значимые проблемы и процессы, эффективно 
организовать групповую работу на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды; 
- анализировать и проектировать межличностные, 
групповые и организационные коммуникации 
- обладать навыками делового общения; 
многообразными стилями управления в 
зависимости от различных ситуаций;  методами и 
методиками исследования лидерских качеств, 
технологиями развития лидерских способностей. 

- understand the essence and methods of the 
scientific approach to the theoretical and practical 
solution of leadership problems in organizations at 
all levels of management;  
- use the basic theories of leadership and power to 

solve management problems;  
- critically evaluate personal strengths and 
weaknesses;  
- work in a team; analyze socially significant 
problems and processes, effectively organize group 
work based on knowledge of the processes of group 
dynamics and the principles of team formation;  

- analyze and design interpersonal, group and 
organizational communications;  
- possess business communication skills; diverse 
management styles depending on different 
situations; methods and techniques for studying 
leadership qualities, technologies for developing 
leadership abilities. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary / Course summary 

Көшбасшылықтың табиғаты мен мәні. 
Көшбасшылық және менеджмент. 
Көшбасшылықтың дәстүрлі концепциялары. 
Көшбасшылықтың инновациялық концепциялары. 
Топтар, командалар және команда құру. 
Көшбасшының дамуы. 
Өзгерістерді жүзеге асыру кезіндегі көшбасшылық. 

Көшбасшылық мәселелері. 

Природа и сущность лидерства. Лидерство и 
менеджмент. Традиционные концепции лидерства. 
Инновационные концепции лидерства. Группы, 
команды и командообразование. Развитие лидера. 
Лидерство при осуществлении изменений. 
Проблемы лидерства. 

The nature and essence of leadership. Leadership 
and management. The traditional concept of 
leadership. The innovative concept of leadership. 
groups, teams, and team building. The development 
of a leader. leadership in implementing change. The 
issue of leadership. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager / Programme manager 

Есімхан Г.Е. Тобылов К.Т. Toвilov K. T. 
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1С: Бухгалтерия / 1С: Бухгалтерия / 1С: Accounting 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose 

осы пән бойынша негізгі түжырымдамалар мен 
қағидаттарды, теориялық және тәжірибелік 
сүрақтарды студенттерге жетілдіріп үйрету 

обеспечить   необходимый   уровень   
подготовки студентов по теоретическим и 
практическим вопросам этой науки, освоение 
основных концепций и принципов 

provide the necessary level of training for students in 
the theoretical and practical issues of this science, 
mastering the basic concepts and principles 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- "1С: Бухгалтерия" бағдарламасында жаңа 
ақпараттық база құру және есептеу 
параметрлерін баптауды жүргізе алады 
- "1С: Бухгалтерия" бағдарламасында 
бухгалтерлік операциялар мен проводкаларды 
қалыптастырады; 
- стандартты есептерді қалыптастыру; 

ақпараттық базаны түсіру және деректерді 
қалпына келтіреді;  
- регламенттелген, салықтық, статистикалық 
есептілікті қалыптастырады 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-создавать новую информационную базу в 
программе «1С: Бухгалтерия» и проводить 
настройку параметров учета; 
- вести в автоматизированном режиме ведение 
первичной документа-ции; формировать 
бухгалтерские операции и проводки в 
программе «1С: Бухгалтерия»; 

- формировать стандартные отчеты; 
производить выгрузку информационной базы и 
восстановление данных;  
-формировать регламентированную, налоговую, 
статистическую отчетностью. 

After successful completion of the course, students 

will 

-create a new information base in the "1C: 
Accounting" program and adjust the accounting 
parameters; 
- create a new information base and set up the 
accounting parameters; - keep primary documents in 
an automated mode; create accounting transactions and 
entries in the program "1C: Accounting"; 

- generate standard reports, to unload the information 
database and data recovery;  
-Generate regulated, tax and statistical reports. 
 

 

 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites/ Prerequisites 

Бухгалтерлік есеп Бухгалтерский учет Accounting 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary/ Coursesummary 

Бағдарламаның негізгі терминдері мен ұғымдары. 

Ақпараттық базаны жұмысқа дайындау.  Ұйым 
қызметкерлерінің кадрлық есебі. Кассалық және 
банктік операцияларды есепке алу. Еңбек ақы 
есебі. Контрагенттермен есеп айырысуды есепке 
алу. Сатып алушылармен және жеткізушілермен 
есеп айырысуды есепке алу. Қорларды есепке 
алу. Негізгі құралдар мен материалдық емес 
активтерді есепке алу. Дайын өнімді шығаруды 

және өткізуді есепке алу. регламенттік 

Основные термины и понятия программы. 

Подготовка информационной базы к работе. 
Кадровый учет работников организации. 
Учет кассовых и банковских операций. Учет 
заработной платы. Учет расчетов с 
контрагентами. Учет расчетов с покупателями и 
поставщиками. Учетная процедура запасов. 
Учет основных средств  и нематериальных 
активов. Учет выпуска и реализации готовой 

продукции. Регламентные операции  и 

Basic terms and concepts of the program. Preparation 

of the information base to work. 
HR accounting of the employees of the organization. 
Accounting for cash and banking transactions. Payroll 
accounting. Accounting for payments to 
counterparties. Accounting for payments to customers 
and suppliers. Accounting procedure for inventory. 
Accounting for fixed assets and intangible assets. 
Accounting for the release and sale of finished 

products. Regulatory operations and reporting 
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операциялар және есептілік отчетность  

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Coursefeatures 

Бұл курс бойынша сабақтар практикалық 
дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті барлық 
конфигурациялары бар 1С:Кәсіпорын 
бағдарламалық платформасы орнатылған оқу 
зертханасында өтеді. Зертханалық сабақтар 

қарастырылған, тапсырмалар мен кейстер 
әзірленді. 

Занятия по данному курсу проходят в учебной 
лаборатории, где установлена программная 
платформа 1С:Предприятиея, со всеми 
конфигурациями, необходимых для 
формирования практических навыков. 

Предусмотрены лабораторные занятия, 
разработаны сквозные задачи и кейсы. 

Classes for this course are held in the training 
laboratory, where the software platform 1C:Enterprise, 
with all the configurations required for the formation 
of practical skills. Laboratory classes are provided, 
cross-cutting tasks and cases are developed. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager/ Programmemanager 

Жусупбекова Г.Е Жусупбекова Г.Е Zhusupbekova G.E. 

 
 

Экономикадағы ақпараттық технологиялар   / Информационные технологии в экономике/ Information technologies in the economy 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose 

«Экономикадағы ақпараттық технологиялар» пәнін 
меңгеру мақсаты - студенттерге экономикадағы 
және басқарудағы заманауи ақпараттық 
технологияларды қолданудағы теориялық білімдер 

мен дағдыларды жеткізу. 

Цель освоения дисциплины "Информационные 
технологии в экономике" - донести до студентов 
теоретические знания и навыки применения 
современных информационных технологий в 

экономике и управлении. 

The purpose of the discipline "Information 
Technology in Economics" - to provide students 
with theoretical knowledge and skills to apply 
modern information technology in economics and 

management. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

 - ақпарат сақтау, өңдеу және жіберу үшін 
қолданбалы және аспаптық ақпараттық 
технологияларды пайдаланады. 
- кәсіпорындар үшін аппараттық және 
бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдауды 
негіздейді; 

- IP аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз 
етудің сенімділігін бағалау, қамтамасыз ету және 
жетілдіру әдістерін қолдану; өнімділікті және 
экономика көрсеткіштерін есептеуде практикалық 
дағдыларды меңгереді; 
- экономикалық процестерді ұйымдастыру мен 
басқаруда заманауи ақпараттық-коммуникациялық 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- использовать прикладные и инструментальные 
информационные технологий для хранения, 
обработки и передачи информации. 
- обосновать выборы аппаратного и 
программного обеспечения для предприятий; 

- Применять методы оценки, обеспечения и 
совершенствования надежности аппаратного и 
программного обеспечения ИС;  
- владеть практическими навыками расчета 
показателей производительности и экономики; 
- использовать современные информационно-
коммуникационные технологий в организации и 

Upon successful completion of the course, 

students will 

- use applied and instrumental information 
technology to store, process, and transmit 
information. 
- Justify enterprise hardware and software choices; 
- Apply methods to evaluate, provide and improve 

the reliability of IS hardware and software;  
- Have practical skills in calculating performance 
and economic indicators; 
- Use modern information and communication 
technologies in the organization and management 
of economic processes 
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технологияларды қолданады.                                                                                                  управлении экономическими процессами 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites/ Prerequisites 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар    Информационно-коммуникационные технологии Information and communication technology 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary/ Course summary/ Coursesummary 

Ақпарат. ақпараттық технологиялар мен процестер. 
ақпараттық жүйелер. Экономикалық ақпарат. 
Ақпараттық технологияларды дамытудың 
экономикалық заңдары. Мур туралы заң. Metcalf 

заңы. Фотонның заңы. Ақпараттық жүйелерді 
жіктеу. Корпоративтік (интеграцияланған) 
ақпараттық жүйелер. Ақпараттық жүйелердің 
құрамы. Ақпараттық жүйелердің функционалдық 
кіші жүйесі. Ақпараттық жүйелердің кіші жүйелерін 
қамтамасыз ету. 

Информация. Информационные технологии и 
процессы. Информационные системы. 
Экономическая информация. Экономические 
законы развития информационных технологий. 

Закон о Муре. Закон Metcalf. Закон фотона. 
Классификация информационных систем. 
Корпоративные (интегрированные) 
информационные системы. Состав 
информационных систем. Функциональная 
подсистема информационных систем. 
Обеспечение подсистем информационных систем 

Information. Information technologies and 
processes. Information systems. Economic 
information. The economic laws of information 
technology development. Moore's law. Metcalf's 

law. The law of the photon. Classification of 
information systems. Corporate (integrated) 
information systems. The composition of 
information systems. The functional subsystem of 
information systems. Supporting subsystems of 
information systems 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager/ Programmemanager 

Калакова Г.К  Калакова Г.К. Kalakova G.K. 

 
 

Электронды бизнес/Электронный бизнес / Electronic business 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose 

Телекоммуникация, ақпараттық жүйелер 
саласындағы негізгі жетістіктермен танысу, бұл 
бизнестің тиімділігін едәуір жақсартуға және оны 
дамытудың түбегейлі жаңа бағыттарын жасауға 
мүмкіндік береді. 

Знакомство с основными достижениями в области 
телекоммуникаций, информационных систем, 
которые дают возможность существенно повысить 
эффективность бизнеса и создать принципиально 
новые направления его развития. 

Acquaintance with the main achievements in the field 
of telecommunications, information systems, which 
make it possible to significantly increase the efficiency 
of business and create fundamentally new directions of 
its development. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- электрондық бизнес компанияларының қызметін; 
Интернеттегі коммерциялық және маркетингтік 

қызметтің ерекшеліктерін; мемлекеттік 
қызметтерді электронды түрде ұсыну жүйесін 
ұйымдастыру принциптерін; мобильді электрондық 
бизнестің ерекшеліктерін  түсінеді; 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- понимать виды деятельности компаний 

электронного бизнеса; особенности коммерческой и 
маркетинговой деятельности в среде Интернет; 
принципы организации системы предоставления 
государственных услуг в электронном виде; 

After successful completion of the course, students 

will 

- understand types of e-business companies activities; 

features of commercial and marketing activities in the 
Internet environment; principles of organization of 
public service system in electronic form; features of 
mobile e-business;  



 17 

- Интернетте іскери веб-сайттың жылжуын 
ұйымдастырады; электрондық төлем жүйелерін 
қолданады; тиімді жарнама мен тауарлар мен 
қызметтердің брендтерін дамытады; әлеуметтік 
желілердегі электронды бизнес компаниялардың 

өкілдігі мен қызметін ұйымдастырады; 
электрондық бизнес компанияларының өнімдері 
мен қызметтері үшін «қауіпсіздік профильдерін» 
құрады; 
- электрондық бизнестің жекелеген элементтерін, 
техникалық және бағдарламалық қамтамасыз 
етудің әдістері мен қауіпсіздік құралдарын дамыту 

дағдыларын қолданады; 
- электронды кәсіпорынды әлемдік нарықта 
орналастыру саласына бағыттайды. 

особенности мобильного электронного бизнеса;  
- организовывать продвижение бизнес-сайта в 
Интернете; пользоваться электронными платежными 
системами; разрабатывать эффективную рекламу и 
бренды товаров и услуг; организовывать 

представительство и деятельности компаний 
электронного бизнеса в социальных сетях; 
составлять «профили защиты» продуктов и услуг 
компаний электронного бизнеса;  
- использовать навыки разработки отдельных 
элементов электронного бизнеса, методами и 
средства безопасности аппаратного и программного 

обеспечения;  
- ориентироваться в области позиционирования 
электронного предприятия на глобальном рынке. 

- organize promotion of a business site in the Internet; 
use electronic payment systems; develop effective 
advertising and brands of goods and services; organize 
representation and activity of e-business companies in 
social networks; make "protection profiles" of products 

and services of e-business companies  
- to use skills of development of separate elements of 
electronic business, methods and means of security of 
hardware and software;  
- navigate the positioning of e-business companies in 
the global marketplace. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites/ Prerequisites 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Информационно-коммуникационные технологии  Information and communication technology 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary/ Coursesummary 

Электрондық бизнестегі компаниялар қызметінің 
негізгі түрлері. Электронды ақшалар, төлем-
интернет-жүйелер, интернет-банкинг. Электрондық 
бизнес компанияларының өзара іс-қимылының 
нормативтік-құқықтық базасы. Электрондық құжат 

және электрондық цифрлық қолтаңба. Электронды 
брендинг және маркетинг. Электрондық бизнеске 
арналған мемлекеттік қызметтер. Электрондық 
бизнесті дамыту перспективалары. Ұялы 
электрондық бизнес.  

Основные виды деятельности компаний 
электронного бизнеса. Электронные деньги, 
платежные интернет-системы, интернет-банкинг. 
Нормативно-правовая база взаимодействия 
компаний электронного бизнеса. Электронный 

документ и электронно-цифровая подпись. 
Электронный брендинг и маркетинг. 
Государственные услуги для электронного бизнеса.  

The main activities of e-business companies. 
Electronic money, Internet payment systems, Internet 
banking. Regulatory and legal basis for the interaction 
of e-business companies. Electronic document and 
electronic digital signature. Electronic branding and 

marketing. Government services for e-business. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager/ Programmemanager 

Жамбаева А.К. Жамбаева А.К. Zhambaeva A.K. 
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Биржалық іс / Биржевое дело / Еxchange business 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

қазіргі жағдайда бағалы қағаздар мен биржалар 
нарығының жұмыс істеуі туралы, биржалық сауданы 
дамыту проблемалары туралы, биржалық қызметті 
реттеу және биржаны басқару туралы, тауар, қор, 
валюта биржасы, фьючерстік сауда, клиринг және 

биржалық нарықтағы есеп айырысу, биржалық 
қызметті автоматтандыру қағидаттары туралы 
экономикалық ойлауды қалыптастыру. 

формирование экономического мышления  о 
функционировании рынка ценных бумаг и бирж в 
современных условиях, о проблемах развития 
биржевой торговли, о регулировании биржевой 
деятельности и управлении биржей, о принципах 

работы товарной, фондовой, валютной биржи, 
фьючерской торговли, клиринга и расчетов на 
биржевом рынке, автоматизации биржевой 
деятельности.  

formation of economic thinking about the 
functioning of the securities market and 
exchanges in modern conditions, the problems of 
development of exchange trade, the regulation of 
exchange activities and exchange management, 

the principles of commodity, stock, currency 
exchange, futures trade, clearing and settlements 
in the exchange market, automation of exchange 
activities. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- биржалық стратегияның тиімділігін негіздейді; 
- қазақстандық және әлемдік қор нарығының 
құралдарын түсінеді; 

- тауар, қор және валюта биржаларында 
экономикалық процестерді болжауға негізделген 
стандартты емес міндеттерді шешеді; 
- биржалық қызметтің экономикалық көрсеткіштерін 
есептеу, оларды жақсарту бойынша іс-шараларды 
әзірлейді; 
- Қазақстан Республикасындағы биржалық сауданың 

проблемалық мәселелерін талдау, негіздеу және 
анықтайды; 
- Қазақстан Республикасының биржалық істі реттеу 
саласындағы қолданыстағы заңнамасын қолданады; 
- жетекші әлемдік және отандық биржалардың 
негізгі көрсеткіштері мен құрылымын талдайды; 
- биржалар дамуының қазіргі кезеңінің негізгі 

проблемаларын анықтайды; 
- биржалық қызметті ұйымдастырады, нарықтық 
экономика жағдайында биржалар мен оның 
қатысушыларының қызметін реттейді және бақылау 
нысандары мен әдістері бойынша білімдерін 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- обосновать эффективность биржевой стратегии;  
- разбираться в инструментах казахстанского и 

мирового фондового рынка; 
- решать нестандартные задачи, основанные на 
прогнозировании экономических процессов на 
товарных, фондовых и валютных биржах;  
- рассчитывать экономические показатели 
биржевой деятельности, разрабатывать 
мероприятия по их улучшению;  

- анализировать, обосновывать и выявлять 
проблемные вопросы биржевой торговли в 
Республике Казахстан;  
- применять действующее законодательство 
Республики Казахстан в области регулирования 
биржевого дела; 
- анализировать основные показатели и структуру 

ведущих мировых и отечественных бирж; 
- выявлять основные проблемы современного этапа 
развития бирж; 
- применять знания по организации биржевой 
деятельности, формам и методам регулирования и 

After successful completion of the course, 

trainees will 

- justify the effectiveness of a stock exchange 
strategy;  

- understand the instruments of the Kazakhstani 
and world stock markets; 
- solve non-standard problems based on 
forecasting of economic processes at commodity, 
stock and currency exchanges;  
- calculate economic indicators of exchange 
activities, develop measures to improve them;  

- analyze, justify and reveal problematic issues of 
exchange trade in the Republic of Kazakhstan;  
- apply current legislation of the Republic of 
Kazakhstan in the field of exchange regulation; 
- analyze the main indicators and structure of the 
leading world and domestic exchanges 
- Identify the main problems of the modern stage 

of exchanges development; 
- apply knowledge on the organization of 
exchange activities, forms and methods of 
regulation and control of the activities of 
exchanges and its participants in a market 
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қолданады. контроля деятельности бирж и ее участников в 
условиях рыночной экономики. 

economy. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 
Бағалы қағаздар нарығы  Рынок ценных бумаг  Securities market  

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary/ Course summary 

Биржалық істің жұмысын ұйымдастырудың 
теориялық негіздері.Биржалық қызметтің мәні. 
Биржалық қызметті реттеу және биржаны басқару 
органдары.Тауар биржасының негіздері.Тауар 
нарығындағы биржалық мәмілелер. Қор 

биржасының негіздері.Қор нарығындағы биржалық 
мәмілелердің мәні мен 
түрлері.Валютнаябиржа.Фьючерлік сауда негіздері. 
Биржалық фьючерстік сауда механизмі. Клирингтің 
мәні. Биржалық нарықтағы Клиринг және есеп 
айырысу.Биржалық қызметті автоматтандыру 
Қазақстанның бірыңғай қор биржасының моделі 

және оның ұйымдық-басқару құрылымының 
параметрлерін оңтайландыру.Биржалық нарықтағы 
инвестициялар мен инновациялар.Биржалық 
саудадағы электрондық-цифрлық технологиялар 

 Теоретические основы организации 
функционирования биржевого дела.Сущность 
биржевой деятельности. Регулирование биржевой 
деятельности и органы управления биржей.Основы 
товарной биржи.Биржевые сделки на товарном 

рынке. Основы фондовой биржи.Сущность и виды 
биржевых сделок на фондовом 
рынке.Валютнаябиржа.Основы фьючерской 
торговли. Механизм биржевой фьючерской 
торговли. Сущность клиринга.  Клиринг и расчеты 
на биржевом рынке.Автоматизация биржевой 
деятельности Модель единой фондовой биржи 

Казахстана и оптимизация параметров ее 
организационно-управленческой 
структуры.Инвестиции и инновации на биржевом 
рынке.Электронно-цифровые технологии в 
биржевой торговле 

Theoretical bases of the organization of the 
functioning of the exchange business.The essence 
of exchange activities. Regulation of exchange 
activities and exchange management 
bodies.Basics of commodity exchange.Exchange 

transactions in the commodity market. Basics of 
stock exchange. Nature and types of exchange 
transactions on the exchange market. Currency 
exchange. Fundamentals of exchange-based 
futures trading. Mechanism of exchange-based 
futures trading. Essence of clearing.  Automation 
of exchange activities.The model of a unified 

stock exchange of Kazakhstan and optimization of 
parameters of its organizational and management 
structure.Investments and innovations in the 
exchange market.Electronic digital technologies 
in exchange trading. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Шаруашылық субьектілерінің қаржысы және 
олардың есеп беруі, Қаржылық есептіліктің 
халықаралық стандарттары 

Финансы хозяйствующих субъектов и их 
отчетность,  Международные стандарты 
финансовой отчетности 

Business Entity Finance and Reporting, 
International Financial Reporting Standards 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Практик-мамандарды шақыру Приглашение специалистов-практиков Inviting Practitioners 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Кайырбаева Г.К. Тастемирова Ж.А. Tastemirova Zh.A. 

 
 
 
 

 

http://md.ksu.edu.kz/mod/resource/view.php?id=75076
http://md.ksu.edu.kz/mod/resource/view.php?id=75076
http://md.ksu.edu.kz/mod/assign/view.php?id=76457
http://md.ksu.edu.kz/mod/assign/view.php?id=76457
http://md.ksu.edu.kz/mod/assign/view.php?id=75247
http://md.ksu.edu.kz/mod/assign/view.php?id=75247
http://md.ksu.edu.kz/mod/assign/view.php?id=75247
http://md.ksu.edu.kz/mod/resource/view.php?id=76967
http://md.ksu.edu.kz/mod/resource/view.php?id=76967
http://md.ksu.edu.kz/mod/assign/view.php?id=75248
http://md.ksu.edu.kz/mod/assign/view.php?id=75248
http://md.ksu.edu.kz/mod/assign/view.php?id=76978
http://md.ksu.edu.kz/mod/assign/view.php?id=76978
http://md.ksu.edu.kz/mod/assign/view.php?id=75249
http://md.ksu.edu.kz/mod/assign/view.php?id=75249
http://md.ksu.edu.kz/mod/assign/view.php?id=76977
http://md.ksu.edu.kz/mod/assign/view.php?id=76977


 20 

Ақша.Несие.Банктер / Деньги. Кредит. Банки / Money. Credit. Banks 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

студенттерде ақша – несиелік реттеу, ақша 
айналымы, несие және банк ісінің негіздері, несие 
жүйесі, халықаралық несие-есеп айырысу және 
валюталық қатынастар, бағалы қағаздар нарығы 
туралы теориялық мәселелер бойынша тұтас білім 

жүйесін қалыптастыру. 

сформировать у студентов целостную систему 
знаний по теоретическим вопросам  денежно – 
кредитного регулирования, денежного обращения, 
кредита и основам банковского дела, кредитной 
системы, международных кредитно-расчетных и 

валютных отношений,  рынка ценных бумаг. 

to form an integral system of knowledge of students 
on theoretical issues of money and credit 
regulation, monetary circulation, credit and the 
fundamentals of banking, credit system, 
international credit and monetary relations, 

securities market. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

-әлеуметтік-экономикалық үдерістерді реттеу үшін 
ақша мен кредитті пайдаланудың нысандары мен 
әдістерін меңгереді; 
- ақша айналымы, есеп айырысулар, ақша 
саласының, банк жүйесінің жай-күйі бойынша 
статистикалық материалдарды талдайды; 

- экономиканың ақша-кредит саласының 
проблемалары бойынша мерзімді әдебиеттерді 
талдауды, банктердің қазіргі экономикадағы рөлін 
бағалайды. 
- статистикалық материалды қазақстандық ақша-
кредит жүйесінің даму проблемалары бойынша 
талдамалық зерттеулер мен пікірталастар үшін 

пайдаланады. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-владеть формами и методами использования денег 
и кредита для регулирования социально-
экономических процессов;  
- анализировать статистические материалы по 
денежному обращению, расчетам, состоянию 

денежной сферы, банковской системы;  
- анализировать периодическую литературу по 
проблемам денежно-кредитной сферы экономики, 
оценивать роль банков в современной экономике. 
- использовать статистический материал для 
аналитических исследований и дискуссий по 
проблемам развития казахстанской денежно-

кредитной системы. 

After successful completion of the course, 

students will 

-Master the forms and methods of using money and 
credit to regulate social and economic processes;  
- analyze statistical materials on money circulation, 
calculations, the state of the monetary sphere and 
the banking system;  

- analyze periodical literature on the problems of 
the monetary sphere of the economy, assess the role 
of banks in the modern economy 
- use statistical material for analytical studies and 
discussions on the problems of development of 
Kazakhstan's monetary system. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Микро-макроэкономика  Микро-макроэкономика Micro-Macroeconomics 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Ақшаның мәні мен функциялары. Ақша айналымы, 
ақша айналымы және ақша жүйесі. Коммерциялық 
банктердің белсенді, пассивті және комиссиялық - 
делдалдық операциялары. Несие капиталы, пайыз 
және несие. Несие жүйесі. Несие мекемелерінің 
түрлері. Банктік емес несие мекемелерінің мәні мен 
түрлері. Мемлекеттің орталық банкі, оның 

қалыптасуы мен дамуы. Қазақстан Республикасы 

Сущность и функции денег. Денежное обращение, 
денежный оборот и денежная система. Активные,  
пассивные и комиссионно - посреднические 
операции коммерческих банков. Ссудный капитал, 
процент и кредит. Кредитная система. Виды 
кредитных учреждений. Сущность и виды 
небанковских кредитных учреждений. 

Центральный банк государства, его становление и 

The essence and functions of money. Monetary 
circulation, money turnover and monetary system. 
Active, passive and commission intermediary 
transactions of commercial banks. Lending capital, 
interest and credit. The credit system. Types of 
credit institutions. The essence and types of non-
bank credit institutions. The Central Bank of the 

state, its formation and development. Functions and 
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Ұлттық Банкінің функциялары мен операциялары. 
Коммерциялық банктер, олардың функциялары 
және қызметін ұйымдастыру. Ақша реформалары 
және валюталарды тұрақтандыру әдістері. Бағалы 
қағаздар нарығы. Қор биржасы. ҚР халықаралық 

қаржы институттарының қызметі. Халықаралық 
валюта-несие институттары. Валюталық жүйелер 
және валюталық қатынастар түсінігі. Инфляцияны 
тудыратын факторлар; инфляция түрлері; 
инфляцияның жіктелуі; инфляция түрлері 

развитие. Функции и операции Национального 
банка Республики Казахстан.Коммерческие банки, 
их функции  и организация деятельности. 
Денежные реформы и методы стабилизации валют. 
Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

Деятельность международных финансовых 
институтов в РК. Международные валютно-
кредитные институты. Понятие валютных систем и 
валютных отношений. Факторы, вызывающие 
инфляцию; типы инфляции;  классификации 
инфляции; виды инфляции 

operations of the National Bank of the Republic of 
Kazakhstan. Commercial banks, their functions and 
organization of activity. Monetary reforms and 
methods of currency stabilization. The securities 
market. The Stock Exchange. Activity of 

international financial institutions in the Republic 
of Kazakhstan. International monetary and credit 
institutions. The concept of currency systems and 
currency relations. Factors causing inflation; types 
of inflation; classifications of inflation; types of 
inflation. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Қаржылық нарықтар және делдалдар, 
Халықаралық банк жүйесі   

Финансовые рынки и посредники, Международная 
банковская система 

Financial Markets and Intermediaries, International 
Banking System 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Абжанова А.К. Майкопова Г.С. Maykopova G.S. 

 
 

Кәсіпорынның бағалы қағаз қоржынын басқару / Управление портфелем ценных бумаг предприятия / Portfolio management company 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose 

Студенттерде кәсіпорында портфельдік 
стратегияларды қалыптастырудың теориялық 
және практикалық аспектілері және бағалы 
қағаздар портфельдерінің түрлерін қалыптастыру 
тәсілдері бойынша тұтас білім жүйесін 
қалыптастыру. 

Формирование   у студентов целостной 
системы знаний по теоретическим и 
практическим аспектам дисциплины, 
формирования портфельных стратегий и 
способов формирования видов портфелей 
ценных бумаг на предприятии. 

Formation of an integral system of knowledge of 
theoretical and practical aspects of the formation of 
portfolio strategies and ways of forming types of 
securities portfolios at the enterprise. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- бағалы қағаздар нарығының жұмыс істеу 
қағидаттары мен заңдарын, қаржы санаттары мен 
бағалы қағаздардың инвестициялық портфелін 
қалыптастырудың ұғымдық аппаратын түсіну; 

- бағалы қағаздар портфелін қалыптастыру 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- понимать принципы и законы 
функционирования рынка ценных бумаг, 
финансовые категории и понятийный аппарат 
формирования инвестиционного портфеля 

ценных  бумаг;  

After successful completion of the course, students 

will be 

- understand the principles and laws of the securities 
market, financial categories and the conceptual 
apparatus of the formation of an investment securities 
portfolio;  

- evaluate the profitability of securities in the formation 
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кезінде бағалы қағаздардың кірістілігін бағалау; 
- бағалы қағаздар портфелін қалыптастыру 
кезінде тәуекелдерді бағалау дағдыларын 
меңгеру; 
- жеке бағалы қағаздардың және жалпы бүкіл 

портфельдің кірістілігін бағалау үшін әртүрлі 
әдістерді қолдану; 
- - инвестордың оңтайлы инвестициялық 
портфелін қалыптастыру; 
- кірістіліктің ең жоғары деңгейіне қол жеткізу 
үшін бағалы қағаздар портфельдерінің түрлерін 
қалыптастыру және оларды тиімді басқару 

саласында құзыретті. 

- оценивать доходности ценных бумаг 
при формировании портфеля ценных бумаг; 

- владеть навыками оценки рисков при 
формировании портфеля ценных бумаг; 

- применять различные методики для 

оценки доходности отдельных ценных бумаг и 
в целом для всего портфеля;  

- формировать     оптимальный     
инвестиционный портфель инвестора; 

- компетентными  в области 
формирования видов портфелей ценных бумаг 
и их эффективного их управления для 

достижения максимального уровня 
доходности. 

of a securities portfolio; 
- have skills in evaluating risks when forming a 
securities portfolio; 
- apply various methods for evaluating the profitability 
of individual securities and the portfolio as a whole  

- form an optimal investment portfolio of an investor; 
- be competent in the formation of types of securities 
portfolios and their effective management in order to 
achieve the maximum level of profitability. 
 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites/ Prerequisites 

Бағалы қағаздар нарығы  Рынок ценных бумаг  Securities market  

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary/ Course summary/ Coursesummary 

Бағалы қағаздар портфелі ұғымы және 
портфельдік инвестициялардың мәні. Бағалы 
қағаздар портфелін қалыптастыру кезінде бағалы 

қағаздардың кірістілігін талдау. Күтілетін 
кірістілік және бағалы қағаздар портфелінің 
тәуекелі. Активтердің кірістілігін бағалау 
модельдері. Бағалы қағаздар портфелін 
басқарудағы стратегиялар. Бағалы қағаздар 
портфелін басқару тиімділігін бағалау. Тәуекел 
және белгісіздік жағдайында шешім қабылдау. 

Параметрлік модель VaR. 

Понятие портфеля ценных бумаг и сущность 
портфельных инвестиций. Анализ доходности 
ценных бумаг при формировании портфеля 

ценных бумаг. Ожидаемая доходность и риск 
портфеля ценных бумаг. Модели оценки 
доходности активов. Стратегии в управлении 
портфелем ценных бумаг. Оценка 
эффективности управления портфелем ценных 
бумаг. Принятие решений в условиях риска и 
неопределенности. Параметрическая модель 

VaR. 

The concept of a portfolio of securities and the essence 
of portfolio investment. Analysis of the profitability of 
securities in the formation of a portfolio of securities. 

Expected return and risk of a securities portfolio. 
Models for assessing the profitability of assets. 
Strategies in securities portfolio management. 
Evaluating the effectiveness of portfolio management. 
Decision-making under risk and uncertainty. Parametric 
VaR model. 
 

 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Қаржылық нарықтар және делдалдар   Финансовые рынки и посредники Financial markets and intermediaries 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Coursefeatures 

Бұл пәнді оқу бағалы қағаздардың оңтайлы 
инвестициялық портфелін анықтау мақсатында 
КАЅЕ деректері негізінде практикалық 
міндеттерді шешудің едәуір көлемін, сондай-ақ 

Изучение данной дисциплины предполагает  
значительный объем решения практических 
задач, на основе данных  КАSE, с целью 
выявления оптимального инвестиционного 

The study of this discipline involves a significant 
amount of practical tasks, based on KASE data, in order 
to identify the optimal investment portfolio of 
securities, as well as inviting specialists of JSC 
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Қазақстан Республикасы "Фридом Финанс" АҚ 
мамандарын шақыруды болжайды. 

портфеля ценных бумаг, а также приглашение 
специалистов АО «Фридом Финанс» 
Республика Казахстан. 

"Freedom Finance" Republic of Kazakhstan. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager/ Programmemanager 

Завьялова Е.Н., Кайырбаева Г.К. Завьялова Е.Н., Кайырбаева Г.К.  Zavyalova E.N.. Kaiyrbaeva G.K.  

 
 
 

Қазіргі төлем жүйелері / Современные платежные системы / Modern payment systems 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose 

студенттерді Республиканың қолданыстағы 
төлем жүйесінің мәні мен құрылымымен, оның 
негізгі компоненттерімен және одан әрі даму 
перспективаларымен таныстыру 

ознакомление студентов с сущностью и 
структурой действующей платежной системы 
республики, ее основными компонентами и 
перспективами дальнейшего развития 

to familiarize students with the essence and structure of 
the current payment system of the republic, its basic 
components and prospects for further development 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- қолма-қол ақшасыз және банкаралық есеп 
айырысуларды пайдаланады; 
- тәуекелдерді есептеу және оларды басқарады; 
бөлшек сауда секторында қолма-қол ақшасыз 
есеп айырысу үшін ақпараттық технологияларды 
қолданады; 
- ҚР төлем жүйелерін қалыптастыру және жұмыс 

істеу кезінде пайдаланылатын негізгі әдістер мен 
құралдарды талдайды және зерттейді; 
- қолма-қол ақшасыз есеп айырысу үшін 
ақпараттық технологияларды қолданады. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- использовать безналичные и межбанковские 
расчеты;  
- рассчитывать риски и управлять ими; 
применять информационные технологии для 
проведения безналичных расчетов в 
розничном секторе; 
- анализировать и исследовать 

основныеметоды и средства, используемые  
при формировании и функционировании 
платежных систем  РК; 
- применять информационные технологии для 
проведения безналичных расчетов. 

After successful completion of the course, students 

will be 

- use non-cash and interbank settlements;  
- calculate and manage risks; apply information 
technology for non-cash payments in the retail sector; 
- analyze and research the basic methods and tools used 
in the formation and functioning of payment systems in 
Kazakhstan; 
- apply information technologies for non-cash 

payments. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites/ Prerequisites 

Микро-макроэкономика  Микро-макроэкономика Micro-Macroeconomics 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary/ Coursesummary 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course, trainees 
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білімалушылар 

- қолма-қол ақшасыз және банкаралық есеп 
айырысуларды пайдаланады; 
- тәуекелдерді есептеу және оларды басқарады; 
бөлшек сауда секторында қолма-қол ақшасыз 

есеп айырысу үшін ақпараттық технологияларды 
қолданады; 
- ҚР төлем жүйелерін қалыптастыру және жұмыс 
істеу кезінде пайдаланылатын негізгі әдістер мен 
құралдарды талдайды және зерттейді; 
- қолма-қол ақшасыз есеп айырысу үшін 
ақпараттық технологияларды қолданады. 

обучающиеся будут 

- использовать безналичные и межбанковские 
расчеты;  
- рассчитывать риски и управлять ими; 
применять информационные технологии для 

проведения безналичных расчетов в 
розничном секторе; 
- анализировать и исследовать 
основныеметоды и средства, используемые  
при формировании и функционировании 
платежных систем  РК; 
- применять информационные технологии для 

проведения безналичных расчетов. 

will 

- use non-cash and interbank settlements;  
- calculate and manage risks; apply information 
technologies for non-cash settlements in retail sector; 
- analyze and research the main methods and tools used 

in the formation and functioning of payment systems in 
Kazakhstan 
- apply information technologies for non-cash 
payments. 
 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Халықаралық банк жүйесі  Международная банковская система    International banking system 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Coursefeatures 

Бұл пәнді оқу бағалы қағаздардың оңтайлы 
инвестициялық портфелін анықтау мақсатында 
КАЅЕ деректері негізінде практикалық 
міндеттерді шешудің едәуір көлемін, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы "Фридом Финанс" АҚ 
мамандарын шақыруды болжайды. 

Изучение данной дисциплины предполагает  
значительный объем решения практических 
задач, на основе данных  КАSE, с целью 
выявления оптимального инвестиционного 
портфеля ценных бумаг, а также приглашение 
специалистов АО «Фридом Финанс» 
Республика Казахстан. 

The study of this discipline involves a significant 
amount of practical tasks, based on KASE data, in order 
to identify the optimal investment portfolio of 
securities, as well as inviting specialists of JSC 
"Freedom Finance" Republic of Kazakhstan. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager/ Programmemanager 

Абжанова А.К., Тастемирова Ж.А  Абжанова А.К., Тастемирова Ж.А  Abzhanova A.K., Tastemirova Zh.A.  
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2  3 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / 

    Элективные дисциплины для студентов 3 курса 

 
 

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары / Международные стандарты финансовой отчетности / 

 International Financial Reporting Standards  

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose 

Қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттарының әдістемелік және практикалық 
негіздерін меңгеру 

овладение методологическими и практическими 
основами  международных стандартов финансовой 
отчетности 

mastering the methodological and practical 
foundations of International Financial 
Reporting Standards 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- ХҚЕС-ке сәйкес Қазақстан Республикасында 
компанияның қаржылық есептілігін жүргізу және 
дайындау үшін нормативтік құқықтық базаны 
білу; 
- халықаралық қаржылық есептілік 
стандарттарының талаптары негізінде есеп 
берудің негізгі формаларын құра білу; 

 -ұйымды басқару шарттарына сәйкес келетін 
бухгалтерлік есеп әдісін таңдай білу; 
халықаралық стандарттарға сәйкес жасалған 
қаржылық есептілікті талдау; 
- бухгалтерлік есеп пен кәсіпорынның қаржылық 
есептілігінде халықаралық стандарттардың 
ережелерін қолдану бойынша практикалық 
дағдыларға ие болу 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

-  знатьнормативно-правовую базу ведения и 
составления финансовой отчетности компании в 
Республике Казахстан в соответствии с МСФО; 
-уметь составлять основные формы  отчетности исходя 
из требований международных стандартов финансовой 
отчетности; 
-уметь выбирать метод учета, соответствующий 

условиям хозяйствования организации;анализировать 
финансовую отчетность, составленную по 
международным стандартам; 
-владетьпрактическими навыками применения 
положений международных стандартов при ведении 
учета и составлении финансовой отчетности 
предприятия 

After successful completion of the course, 

students will be 

- to know the legal framework for conducting 
and preparing financial statements of the 
company in the Republic of Kazakhstan in 
accordance with IFRS; 
-be able to draw up basic forms of statements 
based on the requirements of international 
financial reporting standards; 

 -be able to choose an accounting method, 
corresponding to the economic conditions of 
the organization; analyze financial statements 
prepared according to international standards; 
- Have practical skills of applying the 
provisions of international standards in 
accounting and financial statements of the 
enterprise  

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites/ Prerequisites 

Бухгалтерлік есеп Бухгалтерский учет Accounting 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary/ Course summary/ Coursesummary 

Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары және 

оларды халықаралық үйлестіру. ҚЕХС компоненттері. 
Қаржы жағдайы туралы есеп пен кіріс туралы есепті 

Международные стандарты финансового учета и 

их международнаягармонизация.Компоненты 
МСФО. Представление отчета о финансовом 

International accounting standards and their 

international harmonization. Components of 
IFRS. Presentation of the statement of 
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ұсыну. Ақша қаражаттары және дебиторлық 
берешек.Тауарлы-материалдық құндылықтар есебі. 
Негізгі құралдар есебі.Материалдық емес активтердің 
есебі. Міндеттемелердің түсінігі және жіктелуі. Табыс 
салығы. Кірістер, кірістер мен шығыстарды тану. 

Капитал мен резервтер есебі. Валюта бағамының 
өзгеруінің әсері. Шоғырландырылған қаржылық 
есептілікті ұсыну. Баланс және кіріс туралы есеп беруді 
шоғырландыру рәсімдері 
 

положении   и отчета о прибылях и убытках. 
Денежные средства и дебиторская 
задолженность.Учет запасов.Учет основных 
средств.Учетнематериальных активов.Понятие и 
классификация обязательств. Налоги на прибыль. 

Выручка, признание доходов и расходов. Учет 
капитала и резервов. Влияние изменения 
валютных курсов. 
Представлениеконсолидированной финансовой 
отчетности.Процедуры консолидации 
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках 

financial position and income statement. Cash 
and receivables.Accounting for inventories. 
Accounting for Fixed Assets.Accounting for 
Intangible Assets. The concept and 
classification of liabilities. Income taxes. 

Revenue, recognition of income and expenses. 
Accounting for capital and reserves. The 
impact of changes in foreign exchange rates. 
Presentation of consolidated financial 
statements. Balance sheet and income 
statement consolidation procedures. 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Қаржылық қызметтегі сандық технологиялар  Цифровые  технологии в финансовой 

деятельности  

Digital technologies in financial activity 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Coursefeatures 

Тиісті бағдарламалық жасақтаманы пайдалана отырып, 
университеттің компьютерлік сыныптарында сабақтар 
өткізу. 

Проведение занятий в компьютерных классах 
университета, с использованием 
соответствующего программного обеспечения.  

Conducting classes in computer classes of the 
university, using the appropriate software. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager/ Programmemanager 

Кужукеева К.М. Кужукеева К.М. Кужукеева К.М. 

 

 

Қаржылық нарықтар және делдалдар / Финансовые рынки и посредники / Financial markets and intermediaries 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose 

Курстың мақсаты қазіргі заманғы қаржы 
нарықтары туралы білімді терең меңгеру, әлемдік 
қаржы нарықтарының және осы нарықтың 

инфрақұрылымын құрайтын институттардың 
жұмыс істеу мәселелерін жариялау болып 
табылады. Курсты игеру студенттерге 
Қазақстанның қаржы нарығында болып жатқан 
процестерді және оның елдің жалпы экономикалық 
дамуындағы рөлін түсінуге мүмкіндік береді. 

Целью курса является глубокое овладение  
знаний о современных финансовых рынках, 
освещения вопросов функционирования мировых 

финансовых рынков и институтов, составляющих 
инфраструктуру данного рынка. Освоение курса 
позволит студентам понять те процессы, которые 
происходят на финансовом рынке Казахстана и 
его роль в общем экономическом развитии 
страны. 

The aim of the course is a deep mastering of 
knowledge of modern financial markets, coverage 
of issues of functioning of world financial markets 

and institutions that make up the infrastructure of 
this market. The course will allow students to 
understand the processes that take place in the 
financial market of Kazakhstan and its role in the 
overall economic development of the country. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 
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Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- қаржы нарығында болып жатқан қаржы-
экономикалық процестерді талдайды; 
- қаржы нарығында туындайтын дағдарыстардың 
себептерін анықтайды; 

- қаржы құралдарымен байланысты аналитикалық 
есептерді орындайды; 
- алған теориялық білімдерін практикалық 
қызметте пайдаланады. 
- экономикалық зерттеуді және талдайды; 
- нақты және қаржылық инвестициялардың 
тиімділігін бағалау әдістерін; 

- осы саладағы практикалық қызметте туындайтын 
нақты мәселелерді шешеді. 
 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- анализировать финансово-экономические 
процессы, происходящие на финансовом рынке;  
- выявлять причины кризисов, возникающих на 

финансовом рынке; 
- выполнять аналитические расчеты, связанные с 
финансовыми инструментами; 
- использовать полученные теоретические знания 
в практической деятельности. 
- владеть навыками экономического исследования 
и анализа, 

- методами оценки эффективности реальных и 
финансовых инвестиций;  
- навыками по решению конкретных проблем, 
возникающих в практической деятельности с 
данной отрасли. 

After successful completion of the course, 

students will 

- analyze financial and economic processes in the 
financial market;  
- identify the causes of crises occurring in the 

financial market; 
- make analytical calculations related to financial 
instruments; 
- use obtained theoretical knowledge in practical 
activity. 
- possess the skills of economic research and 
analysis, 

- methods of efficiency evaluation of real and 
financial investments;  
- Skills in solving concrete problems, arising in 
practical activity with the given branch. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites/ Prerequisites 

Ақша.Несие.Банктер, Кәсіпорынның бағалы қағаз 
қоржынын басқару  

Деньги. Кредит. Банки, Управление портфелем 
ценных бумаг предприятия 

Money. Credit. Banks, Portfolio management 
company   

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary/ Course summary/ Coursesummary 

(Капиталдар, ақша, валюта, туынды бағалы 
қағаздар, әлемдік, қор, қаржы) нарықтары, 

зейнетақы жүйесі, сақтандыру компаниялары, 
сондай - ақ қаржы нарығындағы брокерлік-
дилерлік қызмет. Әлемдік қаржы нарықтары мен 
институттарының қалыптасуы. 

Рынки (капиталов, денежный, валютный, 
производных ценных бумаг, мировой, фондовый, 

финансовый), пенсионная система, страховые 
компании,  а также брокерско- дилерская  
деятельность на финансовом рынке. 
Функционирование мировых финансовых рынков 
и институтов. 

Markets (capital, money, currency, derivative 
securities, world, stock, financial), pension system, 

insurance companies, as well as broker-dealer 
activities in the financial market. Functioning of the 
world financial markets and institutions. 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Банктік инновациялық өнімдері  Банковские  инновационные продукты Innovative banking products 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager/ Programmemanager 

Абжанова А.К. Майкопова Г.С. Maykopova G.S. 
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Шаруашылық субьектілерінің қаржысы және олардың есеп беруі / Финансы хозяйствующих субъектов и их отчетность  /  Finances of economic 

entities and their reporting 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
қаржысын ұйымдастырудың және қаржылық 
есептілікті талдаудың теориялық және практикалық 
аспектілері бойынша студенттердің біртұтас білім 

жүйесін қалыптастыру. 

сформировать у студентов целостную систему 
знаний по теоретическим и практическим 
аспектам организации финансов хозяйствующих 
субъектов и анализа финансовой отчетности. 

to form an integral system of knowledge of the 
theoretical and practical aspects of the organization of 
the finances of economic entities and the analysis of 
financial statements. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- шаруашылық жүргізуші субъектілерде қаржыны 
қалыптастыру, бөлу, қайта бөлу және пайдалану 
бойынша теориялық, құқықтық және практикалық 
білімнің қажетті деңгейімен операция жасайды; 
- бухгалтерлік балансты, оның негізгі баптары мен 
есептік көрсеткіштерін талдайды; 

- қаржыны басқарудың заманауи IT әдістерін 
қолданады. 
- әр түрлі меншік нысанындағы шаруашылық 
жүргізуші субъектілер қызметінің және өндірісті 
ұйымдастырудың қаржылық жағдайын кешенді 
талдайды және бағалайды; 
- қаржылық есептілікті талдау және осы 

нәтижелерді тиімді басқару шешімдерін қабылдау 
үшін пайдаланады. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- оперировать необходимым уровнем 
теоретических, правовых и практических знаний 
по формированию, распределению, 
перераспределению и использованию финансов 
в хозяйствующих субъектах;  

- анализировать бухгалтерский баланс, его 
основные статьи и расчетные показатели; 
- использовать современные IT методы 
управления финансами. 
- комплексно анализировать и оценивать 
финансовое состояние деятельности 
хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности и организации производства; 
- анализировать финансовую отчетность и 
использовать данные результатов для принятия 
эффективных управленческих решений. 

After successful completion of the course, students 

will 

- operate with the necessary level of theoretical, legal 
and practical knowledge on the formation, distribution, 
redistribution and use of finances in economic entities;  
- analyze the balance sheet, its basic items and 
calculation indexes; 

- use modern IT methods of finance management. 
- Comprehensively analyze and evaluate the financial 
condition of economic entities of different forms of 
ownership and production organization; 
- analyze financial statements and use the data of the 
results to make effective management decisions. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 
Қаржы  Финансы  Finance 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary/ Course summary 

Шаруашылық жүргізуші субъектілер: 
ұйымдастыру мен қызмет етудің құқықтық 
негіздері. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
қаржысы: мәні, қызметі және маңызы. Қаржы 
саясаты және шаруашылық жүргізуші 

Хозяйствующие субъекты: правовые 
основы организации и 
функционирования.Финансы хозяйствующих 
субъектов: сущность, функции и значение. 
Финансовая политика и задачи управления 

Business entities: the legal basis for the 
organization and operation.Finances of business 
entities: the essence, functions and importance. 
Financial policy and objectives of financial 
management in business entities.Financial strategy and 
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субъектілердегі қаржыны басқарудың міндеттері. 
Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі қаржылық 
стратегия және қаржыны басқару тактикасы. 
Коммерциялық негізде жұмыс істейтін шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің қаржысы. Коммерциялық 

емес ұйымдар мен мекемелердің қаржысы. 
Шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметіндегі 
цифрландырудың рөлі мен маңызы. Қаржылық 
есептіліктің тұжырымдамалық негіздері. Қаржылық 
есептілік: құқықтық негіздер, түрлері мен 
талаптары. Бухгалтерлік баланстың мазмұны мен 
құрылымы.Кәсіпорынды қайта құру жағдайында 

бухгалтерлік балансты қалыптастыру. Қаржы-
шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есеп. 
Ақша қозғалысы туралы есепті жасаудың мазмұны 
мен тәртібі. Капиталдағы өзгерістер туралы есеп. 
Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба.  

финансами в хозяйствующих 
субъектах.Финансовая стратегия и тактика 
управления финансами в хозяйствующих 
субъектах.Финансы хозяйствующих субъектов, 
действующих на коммерческих началах. 

Финансы некоммерческих организаций и 
учреждений.  Роль и значение цифровизации в 
деятельности хозяйствующих субъектов. 
Концептуальные основы финансовой 
отчетности. Финансовая отчетность: правовые 
основы, виды и требования.Содержание и 
структура бухгалтерского 

баланса.Формирование бухгалтерского баланса 
в условиях реорганизации предприятия.Отчет о 
результатах финансово-хозяйственной 
деятельности. Содержание и порядок 
составления отчета о движении денег. Отчет об 
изменениях в капитале. Пояснительная записка 
к финансовой отчетности.  

tactics of financial management in business 
entities.Finances of business entities operating on a 
commercial basis. Finances of non-profit organizations 
and institutions.  The role and importance of 
digitalization in the activities of business entities. The 

conceptual foundations of financial reporting. 
Financial statements: legal basics, types and 
requirements.The content and structure of the balance 
sheet.Formation of the balance sheet in terms of 
enterprise reorganization.Report on the results of 
financial and economic activity. The content and 
procedure for drawing up a statement of cash flow. 

Statement of changes in equity. Explanatory note to the 
financial statements. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Қаржылық қызметтегі сандық технологиялар, 

Қаржылық жоспарлау және болжау  

Цифровые  технологии в финансовой 

деятельности, Финансовое планирование и 
прогнозирование  

Digital Technology in Finance, Financial Planning and 

Forecasting 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Кайырбаева Г.К. Сартанова Н.Т. Sartanova N.T. 

 

 

Халықаралық банк жүйесі  / Международная банковская система /  International banking system 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose 

студенттердің халықаралық банк жүйелерінің 
жұмыс істеуі, экономиканың жаһандану 
құбылысы жағдайында халықаралық банк 
институттарының жетекші мемлекеттердің 
орталық банктерімен өзара іс-қимылы саласында 

теориялық білімі мен практикалық дағдыларын 

формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков в области 
функционирования международных банковских 
систем, взаимодействия международных 
банковских институтов с центральными банками 

ведущих государств в условиях явления 

Formation of theoretical knowledge and practical skills 
in the functioning of international banking systems, the 
interaction of international banking institutions with 
the central banks of the leading states in the context of 
the phenomenon of economic globalization 
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қалыптастыру глобализации экономики 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім 

алушылар 

- халықаралық банк жүйелері, валюта-қаржы 
ұйымдары дамуының объективті заңдарын, 
олардың әлемдік қаржы нарығындағы өзара іс-
қимылының негіздерін сипаттау; 

- валюталық, кредиттік және қор 
нарықтарындағы шетелдік банк жүйелерінің 
қызметін құқықтық реттеу мәселелерін түсіну; 

- корреспондент-банктердің экспорттық-
импорттық операцияларға қызмет көрсету 
ерекшеліктері мен ерекшеліктерін анықтау; 

- жетекші шет елдердің банк жүйелеріне 
Қазақстан Республикасының банк жүйесімен 
салыстырмалы талдау жүргізу; 

- - қазақстандық кредит-ақша жүйесінің МЭО 
жаһандық жүйесімен өзара іс-қимылын бағалау 

дағдыларын меңгеру; 
- Халықаралық валюта-несие 

институттарының қызметіне баға беру; 
- Қазақстан Республикасында исламдық 

қаржыландыруды қалыптастыру және дамыту 
ерекшеліктерін түсіну. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- описывать объективные законы развития 
международных банковских систем, валютно - 
финансовых организаций, основы их 
взаимодействия на мировом финансовом рынке; 
- разбираться в вопросах правового регулирования 
деятельности зарубежных банковских систем на 
валютном, кредитном и фондовом рынках; 

- определять специфику и особенности 
обслуживания экспортно-импортных операций 
банками-корреспондентами; 
- проводить сравнительный анализ банковских 
систем ведущих зарубежных стран с банковской 
системой Республики Казахстан; 
- владеть навыкам оценки   взаимодействия 
казахстанской кредитно-денежной системы с 

глобальной системой МЭО; 
- давать оценку деятельности международных 
валютно-кредитных институтов; 
- разбираться в особенностях формирования и 
развития исламского финансирования в 
Республике Казахстан. 

After successful completion of the course, students 

will be 

- to describe the objective laws of development of 
international banking systems, currency and financial 
organizations, the basis of their interaction in the 
global financial market; 
- understand the issues of legal regulation of foreign 
banking systems in the currency, credit and stock 
markets; 

- to define the specifics and peculiarities of export-
import transactions servicing by the correspondent 
banks; 
- carry out comparative analysis of banking systems of 
leading foreign countries with the banking system of 
the Republic of Kazakhstan; 
- Have skills in evaluating interaction between the 
Kazakhstani monetary and credit system and the global 

IEO system 
- evaluate the performance of international monetary 
and credit institutions; 
- understand the peculiarities of formation and 
development of Islamic finance in the Republic of 
Kazakhstan. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites / Prerequisites 

Ақша.Несие.Банктер, Қазіргі төлем жүйелер   Деньги. Кредит. Банки, Современные платежные 
системы 

Money. Credit. Banks, Modern payment systems 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary/ Course summary/ Course summary 

Банк жүйелерінің дамуы: қазіргі тенденциялар 
мен перспективалар. Америка Құрама 
Штаттарының банк жүйесі. Батыс Еуропа 
мемлекеттерінің банк жүйелері: даму тарихы 
және қазіргі жағдайы. Ұлыбританияның банк 

Развитие банковских систем: современные 
тенденции и перспективы. Банковская система 
Соединенных Штатов Америки. Банковские 
системы государств Западной Европы: история 
развития и современное состояние. Банковская 

Development of banking systems: current trends and 
prospects. The banking system of the United States of 
America. The banking systems of Western European 
states: history of development and current status. The 
banking system of Great Britain. The banking system 
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жүйесі. Францияның банк жүйесі. Германияның 
банк жүйесі. Италияның банк жүйесі. 
Жапонияның банк жүйесі. Халықаралық банктік 
байланыстарды ұйымдастыру. Электрондық 
есептеу жүйелері. Валюталық жүйелер және 

валюталық қатынастар түсінігі. Халықаралық 
валюта-несие институттары. Исламдық 
қаржыландыру негіздері. 

система  Великобритании. Банковская система 
Франции. Банковская система Германии. 
Банковская система Италии. Банковская система 
Японии. Организация международных банковских 
связей. Электронные системы расчетов. Понятие 

валютных систем и валютных отношений. 
Международные валютно-кредитные институты. 
Основы исламского финансирования. 

of France. German banking system. Banking system in 
Italy. Banking system in Japan. Organizing 
international banking links. Electronic settlement 
systems. The concept of currency systems and 
currency relations. International monetary and credit 

institutions. Foundations of Islamic finance. 
 
 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Банктік инновациялық өнімдері, Несиелік іс  Банковские  инновационные продукты, 
Кредитное дело 

Innovative Banking Products, Credit Business 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Бұл пәнді оқу студенттердің интернет көздерімен 
шетел мемлекеттерінің банк жүйелерінің даму 
ерекшеліктері туралы ақпарат жинау бойынша 
өзіндік жұмыстарының едәуір көлемін болжайды 

Изучение данной дисциплины предполагает  
значительный объем самостоятельной работы 
студентов с интернет источниками  по сбору 
информации о особенностях развития 

банковских систем зарубежных государств  

The study of this discipline requires a significant amount of 
independent work of students with Internet sources to 
collect information about the peculiarities of the 
development of banking systems of foreign countries 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager/ Programmemanager 

Завьялова Е.Н., Абжанова А.К.  Завьялова Е.Н., Абжанова А.К.  Zavyalova E.N., Abzhanova A.K.  

 

 

Қаржылық қызметтегі сандық технологиялар / Цифровые  технологии в финансовой деятельности /  

Digital technologies in financial activities  
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose 

кәсіпорынның қаржылық қызметінде ақпараттық 

технологияларды пайдалану бойынша білім мен 
практикалық дағдыларды қалыптастыру 

формирование знаний и практических навыков 

использования информационных технологий в 
финансовой деятельности предприятия 

Formation of knowledge and practical skills in 

the use of information technology in the 
financial activities of the enterprise 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes 

-ұйымдастырудың әртүрлі формаларының 
қаржылық қызметіндегі ақпараттық 
процестерді ұйымдастыру мәселелерін білу; 

- қаржылық қызметтегі ақпараттық жүйелер 
жұмысының теориясы мен практикасының 
маңызды мәселелерін білу 

-знать проблемы организации информационных 
процессов в финансовой деятельности различных форм 
организации; 

- знать важнейшие вопросы теории и практики 
функционирования информационных систем в 
финансовой деятельности 

-to know the problems of organizing 
information processes in the financial activities 
of various forms of organization; 

- to know the most important issues of the 
theory and practice of information systems in 
financial activity 
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- қолданыстағы бағдарламалық өнімдерді 
объектілердің нақты параметрлеріне бейімдеу 
мүмкіндігі. 
- бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып 
экономикалық ақпаратты өңдей білу; 

- ақпараттық технологиялар негізінде басқару 
және экономикалық шешімдер қабылдай білу; 
-қаржылық қызметке ақпараттық қолдауды 
және проблемаларды шешу технологиясын 
қолдану дағдыларын меңгеру; 
-белгілі бір пәндік бағыттар бойынша 
тапсырмалар қою мен оларды қолданыстағы 

бағдарламалық өнімдердің ортасында жүзеге 
асырудың практикалық дағдыларын қолдану 
дағдыларына ие болу; 
- MS Excel-де қаржылық-экономикалық 
есептеу дағдыларын меңгеру; 
- экономикалық мәселелерді шешу үшін 
автоматтандыру құралдарын қолдану 
дағдыларын иелену. 

- сандық экономиканың және ақпараттық 
қауіпсіздіктің заманауи технологияларын 
ескере отырып, кәсіби салада ақпарат алу және 
олармен жұмыс істеу әдістерін қолдануға 
құзыретті 

- уметьадаптировать существующие программные 
продукты к конкретным параметрам объектов. 
-уметь обрабатывать экономическую информацию с 
помощью программных средств;  
-уметь принимать управленческие и экономические 

решения на базе информационных технологий; 
-владеть навыками применения информационного 
обеспечения финансовой деятельности и технологией 
решения задач. 
- владеть навыками  использования практических 
навыков постановки задач в конкретных предметных 
областях и их реализация в среде существующих 

программных продуктов; 
-владеть навыками финансово-экономических расчетов в 
MS Excel;  
- владеть навыками использования средств 
автоматизации решения экономических задач. 
-быть компетентным в использовании методов 
получения и работы с информацией в профессиональной 
сфере с учетом современных технологий цифровой 

экономики и информационной безопасности 

-to be able to adapt existing software products 
to specific object parameters. 
- to  be able to process economic information 
with the help of software tools;  
- to be able to make managerial and economic 

decisions on the basis of information 
technologies; 
 -master the skills of using information 
support of financial activity and the technology 
of problem solving. 
- master the use of practical skills of problem-
setting in concrete subject fields and their 

realization in the environment of existing 
software products;  
- master the skills of financial and economic 
calculations in MS Excel;  
- master the skills of using the means of 
automatization of economic tasks. 
-to be competent in the use of methods of 
obtaining and working with information in the 

professional sphere, taking into account modern 
technologies of digital economy and 
information security 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites / Prerequisites 

Қаржылық есептілік халықаралықтің 
стандарттары, Шаруашылық субьектілерінің 
қаржысы және олардың есеп беруі  

Международные стандарты финансовой отчетности, 
Финансы хозяйствующих субъектов и их отчетность   

International Financial Reporting Standards, 
Finance of Business Entities and their 
Reporting   

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary/ Course summary/ Coursesummary 

Қаржылық менеджменттегі компьютерлік 
ақпараттық технологиялардың түсінігі мен 
мақсаты. Қаржылық ақпарат 

автоматтандырылған өңдеу объектісі ретінде. 
Сандық экономика негіздері. Кәсіпорынның 

Понятие и назначение компьютерных информационных 
технологий  в управлении финансами. Финансовая 
информация как объект автоматизированной обработки. 

Основы цифровой экономики.Информационные 
технологии в анализе и планировании финансовой 

The concept and purpose of computer 
information technology in financial 
management. Financial information as an object 

of automated processing. The basics of digital 
economy. Information technologies in the 
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қаржылық қызметін талдау мен 
жоспарлаудағы ақпараттық технологиялар. 
Кәсіпорындардағы қаржылық басқаруды 
автоматтандыру. Microsoft Excel-дің 
аналитикалық мүмкіндіктері бар 

бағдарламалық жасақтама құралдары. 
Коммерциялық банктің қаржылық қызметін 
талдау мен жоспарлаудағы ақпараттық 
технологиялар. Мемлекеттік органдардың 
экономикалық ақпараттық жүйелері. 
Мемлекеттік кірістердің экономикалық 
ақпараттық жүйелері. Қазынадағы AIT. 

Бизнес-процестерді цифрландырудың даму 
болашағы 

деятельности предприятия. Автоматизация финансового 
менеджмента на предприятиях.Программные средства, 
имеющие аналитические возможности Microsoft Exсel. 
Информационные технологии в анализе и планировании 
финансовой деятельности коммерческого банка. 

Экономические информационные системы 
государственных органов. Экономические 
информационные системы государственных доходов. 
АИТ в казначействе. Перспективы развития 
цифровизации бизнес-процессов  

analysis and planning of financial activity of the 
enterprise. Automation of financial 
management in enterprises. Software tools with 
the analytical capabilities of Microsoft Exсel. 
Information technologies in the analysis and 

planning of the financial activities of a 
commercial bank. Economic information 
systems of government agencies. Economic 
information systems of state revenues. AIT in 
the treasury. Prospects for the development of 
digitalization of business processes   

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Кәсіпорынның қаржылық есебін талдау Анализ финансовой отчетности предприятий   Analysis of financial statements of companies   

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Coursefeatures 

Тиісті бағдарламалық жасақтаманы пайдалана 
отырып, университеттің компьютерлік 
сыныптарында сабақтар өткізу. 

Проведение занятий в компьютерных классах 
университета, с использованием соответствующего 
программного обеспечения.  

Conducting classes in computer classes of the 
university, using the appropriate software. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager/ Programmemanager 

Кужукеева К.М. Кужукеева К.М. Кужукеева К.М. 

 

 

Банктік инновациялық өнімдері/Банковские инновационные продукты/ Banking innovation products 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose 

коммерциялық банктер қолданатын банктік 
технологияларды дамытудағы жаңа 

прогрессивті бағыттар саласында білім алу 
және дағдыларды дамыту 

приобретение знаний и выработка умений, навыков в 
области новых прогрессивных направлений в развитии 

банковских технологий, используемых коммерческими 
банками 

acquisition of knowledge and development 
of skills in the field of new progressive 

directions in the development of banking 
technologies used by commercial banks. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes 



 34 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- заманауи банктік өнімдер мен 
технологияларды қалыптастырудың құқықтық 
және экономикалық негіздерін білу; 

- заманауи банктік өнімдер мен 
технологияларды қалыптастыру түрлері мен 
әдістерін білу; 
- заманауи банктік технологияларды қолдануға 
байланысты операцияларды жүзеге асыра білу; 
-несиелік мекемелердің қаржылық қызметін 
сипаттайтын көрсеткіштерді есептей білуі; 

- банктік өнімдер мен қызметтерді ұсынудың 
заманауи құралдарын таңдау және пайдалану 
дағдыларын игеру; 
- банк клиенттері мен несие мекемелерінің 
қаржылық жағдайын бағалау үшін қаржылық 
талдаудың өзіндік әдістері 
 - сауатты болу 
банкте заманауи технологияларды қолдану 

саласында 
 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- знатьправовые и экономические основы формирования 
современных банковских продуктов и технологий;  
-знать виды и способы формирования современных 

банковских продуктов и технологий; 
-знать правила и процедуры совершения банковских 
операций; 
- уметьосуществлять операции, связанные с применением  
современных банковских технологий;  
-уметь рассчитывать показатели, характеризующие 
финансовую деятельность кредитных организаций; 

-владеть навыкамивыбора и применения современного 
инструментария представления банковских продуктов и 
услуг; 
- владеть методами финансового анализа для оценки 
финансового состояния клиентов банка и кредитных 
организаций 
-быть компетентными 
в области применения современных технологий в 

банковской деятельности 

After successful completion of the course, 

students will be 

-to know the legal and economic basis for the 
formation of modern banking products and 
technologies;  

-to know the types and ways of formation of 
modern banking products and technologies; 
-to know rules and procedures for banking 
operations; 
- be able to carry out operations related to the 
application of modern banking technologies;  
-be able to calculate the indicators 

characterizing the financial activity of credit 
organizations; 
-master the skills of choosing and applying 
modern instruments for presenting banking 
products and services; 
- master the methods of financial analysis to 
assess the financial situation of the bank 
clients and credit institutions 

 -be competent 
in application of modern technologies in 
banking activity 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites / Prerequisites 

Банк ісі, Қаржылық нарықтар және делдалдар, 
Халықаралық банк жүйесі   

Банковское дело, Финансовые рынки и посредники, 
Международная банковская система 

Banking, Financial Markets and 
Intermediaries, International Banking System 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary/ Course summary/ Coursesummary 

Жаңа банктік өнімдер мен қызметтердің 
теориялық аспектілері. Заманауи 
технологияларды қолданатын банктік 

өнімдердің жаңа түрлері. Автоматтандырылған 
банк жүйелерін құрудың негізгі тәсілдерін 
талдау. Ақпараттық банктік технологиялар. 
АБЖ-нің негізгі бағдарламалық жасақтамасы 
және функционалды модульдері. Банкаралық 

Теоретические аспекты новых банковских продуктов и 
услуг. Новые виды банковских продуктов с 
использованием современных технологий. Анализ 

основных подходов к построению автоматизированных 
банковских систем. Информационные банковские 
технологии. Основные программно-функциональные 
модули АБС. Межбанковские электронные расчеты. 
Система межбанковских коммуникаций. Дистанционное 

Theoretical aspects of new banking products 
and services. New types of banking products 
using modern technology. Analysis of the 

main approaches to the construction of 
automated banking systems. Information 
banking technologies. The main software and 
functional modules of ABS. Interbank 
electronic settlements. Interbank 
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электрондық төлемдер. Банкаралық байланыс 
жүйесі. Заңды және жеке тұлғаларға 
қашықтықтан банктік қызмет көрсету. Банк 
карталары технологияларының қазақстандық 
нарығының ерекшеліктері 

банковское обслуживание юридических и физических 
лиц. Особенности казахстанского рынка технологий 
банковских карт 

communication system. Remote banking 
services for legal entities and individuals.  
Peculiarities of the Kazakhstani market of 
bank card technologies. 
 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Бағалы қағаздар нарығында коммерциялық банк 

қызметін ұйымдастыру, Коммерциялық 
банктердің қаржылық  талдауы, Инвестицияны 
қаржыландыру және несиелеу  

Организация деятельности коммерческого банка на рынке 

ценных бумаг, Финансовый анализ коммерческих банков. 
Финансирование и кредитование инвестиций 

Organization of commercial bank activities 

on the securities market, Financial analysis 
of commercial banks. Financing and 
crediting of investments 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Coursefeatures 

Тиісті бағдарламалық жасақтаманы пайдалана 
отырып, университеттің компьютерлік 
сыныптарында сабақтар өткізу. 

Проведение занятий в компьютерных классах 
университета, с использованием соответствующего 
программного обеспечения.  

Conducting classes in computer classes of 
the university, using the appropriate 
software. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager/ Programmemanager 

Кужукеева К.М. Кужукеева К.М. Кужукеева К.М. 

 

 

Қаржылық жоспарлау және болжау / Финансовое планирование и прогнозирование /  Financial planning and forecasting  

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

студенттерде стратегиялық және тактикалық 

қаржылық жоспарлау және болжау бойынша 
қажетті теориялық білім мен практикалық 
дағдыларды қалыптастыру. 

сформировать у студентов необходимые 

теоретические знания и практические навыки по 
стратегическому и тактическому финансовому 
планированию и прогнозированию. 

to form in students the necessary theoretical 

knowledge and practical skills on strategic and tactical 
financial planning and forecasting. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- қаржылық жоспарлаудың мәнін, міндеттерін, 
құрылымын және мазмұнын біледі; 
- болашаққа қызметтің қаржылық мақсаттарын 

тұжырымдай біледі; кәсіпорынның даму 
тактикасы мен стратегиясын анықтайды; 
- кәсіпорынның ұзақ мерзімді және орта мерзімді 
даму жоспарларын әзірлейді; 
- қажетті ресурстарға қажеттілікті анықтайды; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать сущность, задачи, структуру и 
содержание финансового планирования;  
- уметь формулировать финансовые цели 

деятельности на перспективу; определять 
тактику и стратегию развития предприятия; 
- разрабатывать планы долгосрочного и 
среднесрочного развития предприятия; 
- определять потребность в необходимых 

After successful completion of the course, students 

will 

- know the essence, tasks, structure and content of 
financial planning;  
- be able to formulate financial goals of activity for the 

future; define the tactics and strategy of the enterprise 
development; 
- develop plans for long-term and medium-term 
development of the enterprise; 
- determine the need for necessary resources; 
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- кәсіпорынның қаржылық жоспарларын құру 
және қаржылық көрсеткіштерді болжайды 
(коэффициенттер). 

ресурсах; 
- составлять финансовые планы предприятия и 
прогнозирования финансовых показателей 
(коэффициенты). 

- make financial plans of the enterprise and forecasting 
of financial indicators (coefficients). 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Шаруашылық субьектілерінің қаржысы және 
олардың есеп беруі  

Финансы хозяйствующих субъектов и их 
отчетность   

Finance of business entities and their reporting 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Қаржылық жоспарлау мен болжаудың мазмұны. 
Қаржылық жоспарлау және болжау әдістері. 
Тәуекелді жоспарлау. Инновациялық және 
инвестициялық қызметті қаржылық жоспарлау. 
Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін 
жоспарлау. Кәсіпорынның өтімділігі мен төлем 
қабілеттілігін жоспарлау. Кәсіпорынның 
банкроттық ықтималдығын болжау. Бюджеттеу 

жүйесі. Операциондық және қаржылық бюджет 
және оларды қалыптастыру ерекшеліктері. 
Бюджеттеу процесін ұйымдастыру. Қазақстан 
Республикасындағы стратегиялық жоспарлау 
жүйесінің дамыту.  Экономиканың қазіргі даму 
кезеңіндегі Қазақстандағы мемлекеттік 
жоспарлау жүйесінің ерекшеліктері. Мемлекеттік 

жоспарлауға жаңа тәсілдердің ерекшеліктері. 

Содержание финансового планирования и 
прогнозирования. Методология финансового 
планирования и прогнозирования. 
Планирование риска. Финансовое планирование 
инновационной  и инвестиционной 
деятельности. Планирование финансовых 
результатов деятельности предприятия. 
Планирование ликвидности и 

платежеспособности предприятия. 
Прогнозирование вероятности банкротства 
предприятия. Система бюджетирования. 
Операционный и финансовый бюджет и 
особенности их формирования. Организация 
процесса бюджетирования. Развитие системы 
стратегического планирования в Республике 

Казахстан. Особенности системы 
государственного планирования в Казахстане на 
современном этапе развития экономики. 
Особенности новых подходов к 
государственному планированию.    

The content of financial planning and forecasting. The 
methodology of financial planning and forecasting. 
Risk planning. Financial planning of innovative and 
investment activity. Planning of financial results of 
activity of the enterprise. Planning of liquidity and 
solvency of the enterprise. Prediction of probability of 
bankruptcy of the enterprise. Budgeting system. 
Operational and financial budget and features of their 

formation. Organization of budgeting process. 
Development of strategic planning system in 
Kazakhstan. Features of the system of state planning in 
Kazakhstan at the modern stage of economic 
development. Features of new approaches to the state 
planning.    

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Қаржылық және басқарушылық талдау  Финансовый и управленческий анализ Financial and management analysis 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Кайырбаева Г.К. Муратова Д.Д. Muratova D.D. 
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Несиелік іс / Кредитное дело / The loan deal 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Қазіргі жағдайда коммерциялық банктердің 
кредиттік операцияларын жүргізудің теориялық 
және практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Формирование теоретических и практических навыков 
ведения кредитных операций коммерческих банков в 
современных условиях.   

Formation of theoretical and practical skills of 
conducting credit operations of commercial 
banks in modern conditions. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- несие процесінің сатыларын анықтайды; 
- коммерциялық банктің несие саясатының 
негізгі бағыттарын талдайды; 
- әлеуетті қарыз алушылардың кредитке 
қабілеттілігін бағалайды; 
- қарыз алушының несиелік қабілетінің 
төмендеуіне әсер ететін факторларды анықтайды; 
- проблемалық несиелермен жұмыс істеу 

процедураларын жасай біледі; 
- Қазақстан Республикасындағы коммерциялық 
банктердің кредиттік қызметін бағалау және 
талдайды;  
- коммерциялық банктің кредиттік қоржынының 
сапасын есептеу дағдыларын меңгереді;  
- Қазақстан Республикасында кредиттік 

мониторинг және кредиттік қызметті реттеу 
туралы түсінігі болады;  
- қарыз алушының несиелік қабілеттілігін және 
коммерциялық банктің несиелік портфелінің 
сапасын бағалаудың қаржылық көрсеткіштерін 
есептеу саласында құзыретті болады. 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- определять стадии кредитного процесса; 
- анализировать основные направления кредитной 

политики коммерческого банка; 
- оценивать кредитоспособность потенциальных 

заемщиков; 
- выявлять факторы, оказывающие влияние на 

снижение кредитоспособности заемщика; 
- уметь разрабатывать процедуры работы с 

проблемными кредитами;  
- оценивать и анализировать кредитную 

деятельность коммерческих банков в Республике 
Казахстан;  

- владеть навыками расчета качества кредитного 
портфеля коммерческого банка; 

- иметь представление о кредитном мониторинге 

и регулировании кредитной деятельности в Республике 
Казахстан; 

- компетентными в области вычислений 
финансовых показателей оценки кредитоспособности 
заемщика и качества кредитного портфеля 
коммерческого банка. 

Upon successful completion of the course, 

students will 

- identify the stages of the credit process; 
- analyze the main directions of the credit 
policy of a commercial bank; 
- assess the creditworthiness of potential 
borrowers; 
- identify the factors affecting the decrease of a 
borrower's creditworthiness; 
- be able to develop procedures for dealing 

with problem loans  
- assess and analyze credit activity of 
commercial banks in the Republic of 
Kazakhstan;  
- Master the skills of calculating the quality of 
a commercial bank's loan portfolio; 
- Have an idea of credit monitoring and 

regulation of credit activity in the Republic of 
Kazakhstan; 
- be competent in calculating financial 
indicators for assessing the creditworthiness of 
a borrower and the quality of a commercial 
bank's loan portfolio. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Банк ісі, Халықаралық банк жүйесі     Банковское дело, Международная банковская система Banking, International banking system 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Несиенің экономикалық мәні. Банктік 
несиелердің жіктелуі. Несиелік процестің 

кезеңдері. Коммерциялық банктің несие саясаты 

Экономическая сущность кредита. Классификация 
банковских ссуд. Стадии кредитного процесса. 

Кредитная политика коммерческого банка и механизмы 

The economic essence of credit. The 
classification of bank loans. The stages of the 

credit process. The credit policy of a 
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және оны жүзеге асыру тетіктері. Қарыз 
алушының несие қабілеттілігі мен төлем 
қабілеттілігін бағалау. Проблемалық 
несиелермен жұмысты ұйымдастыру. Кредит 
беру процесінде тәуекелді басқару. Несие 

мониторингі және несие портфелінің сапасын 
бақылау. Қазақстандағы кредиттік қызметті 
реттеу.  
Қазақстан Республикасындағы кредиттік 
серіктестіктерге кредит беру бағдарламасы. 
Қазақстан Республикасында кредиттік 
қатынастарды дамыту перспективалары. 

ее реализации. Оценка кредитоспособности и 
платежеспособности заемщика. Организация работы с 
проблемными кредитами. Управление риском в 
процессе кредитования. Кредитный мониторинг и 
контроль качества кредитного портфеля. Регулирование 

кредитной деятельности в Казахстане. Программа 
кредитования кредитных товариществ в Республике 
Казахстан. Перспективы развития кредитных 
отношений в Республике Казахстан. 

commercial bank and the mechanisms of its 
implementation. Evaluation of the 
creditworthiness and solvency of the borrower. 
Organization of work with problem loans. Risk 
management in lending. Credit monitoring and 

control of the credit portfolio quality. 
Regulation of credit activity in Kazakhstan. 
Lending program for credit partnerships in the 
Republic of Kazakhstan. Prospects for the 
development of credit relations in the Republic 
of Kazakhstan. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Банк тәуекелдері, Банктік қадағалау, Банктік 

менеджмент  

Банковские риски, Банковский надзор, Банковский 

менеджмент 

Banking Risks, Banking Supervision, Banking 

Management 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Тәжірибе мамандары шақырылады Приглашаются специалисты-практики Practitioners are invited to 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Абжанова А.К. Завьялова Е.Н. Zavyalova E.N. 

 

 

Модуль  1.1  Ақша-кредит құралдарын іске асыру жүйесі / Система реализации денежно-кредитных инструментов / System for the implementation of 

monetary instruments: 

Экономиканы ақшалай-кредиттік реттеу / Денежно-кредитное регулирование экономики /  Monetary regulation of the economy 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Мемлекет экономикасын ақшалай-кредиттік 
реттеудің теориялық және практикалық 
аспектілері бойынша білімнің тұтас жүйесін 
қалыптастыру. 

Формирование целостной системы знаний по 
теоретическим и практическим аспектам денежно-
кредитного регулирования экономики государства 

Formation of an integral system of knowledge on 
theoretical and practical aspects of monetary 
regulation of the state economy 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- экономиканы реттеудің нарықтық және 
мемлекеттік тетіктерінің өзара іс-

қимылының заңдылықтарын анықтайды; 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- выявлять закономерности взаимодействия 
рыночного и государственного механизмов 

регулирования экономики; 

After successful completion of the course, students 

will 

- Identify the patterns of interaction between market 
and government mechanisms of economic regulation; 

- use methodological tools of monetary regulation for 
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 - динамикалық өзгеретін қоғамдық және 
халықаралық қатынастарды тану үшін ақша-
несиелік реттеудің әдіснамалық құралдарын 
пайдаланады;  
- ақша массасын, мемлекеттің ақша базасын 

қалыптастыру технологиясын біледі;  
- ақша мультипликаторы негізінде 
мемлекеттегі қажетті ақша белгілерінің 
санын анықтайды; 
 - экономикалық циклдің әртүрлі 
кезеңдерінде қолданылатын мемлекеттік 
ықпал ету әдістері мен құралдарын 

талдайды;  
- Қазақстанның экономикалық дамуының 
проблемалары мен перспективаларын 
зерттейді. 

- использовать методологический 
инструментарий денежно-кредитного регулирования 
для познания динамично изменяющихся общественных 
и международных отношений; 

- знать технологию формирования денежной 

массы, денежной базы государства; 
- определять количество необходимых денежных 

знаков в государстве на основе денежного 
мультипликатора; 

- анализировать методы и инструменты 
государственного воздействия, применяемые на разных 
фазах экономического цикла; 

- изучать проблемы и перспективы 
экономического развития Казахстана. 

understanding dynamically changing social and 
international relations; 
- know the technology of formation of the money 
supply and monetary base of the state; 
- to determine the amount of necessary money marks 

in the state on the basis of money multiplier; 
- analyze the methods and tools of state influence 
used in different phases of the economic cycle; 
- study the problems and prospects of economic 
development of Kazakhstan. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Экономиканы ақша-несиелік реттеу 
негіздері. Экономиканы мемлекеттік 
реттеудің ақша-кредит тетігі. Мемлекеттің 
орталық банкінің экономиканы ақша-

несиелік реттеудегі рөлі. Ақша базасы мен 
ақша массасының көлемі мен құрылымын 
реттеу. Ақша мультипликаторы. 
Инфляциялық процесті реттеу. Валюталық 
реттеу және валюталық бақылау. 
Эмиссиялық операцияларды және ақша 
айналымын ұйымдастыру. 

Основы денежно-кредитного регулирования 
экономики. Денежно-кредитный механизм 
государственного регулирования экономики. Роль 
центрального банка государства в денежно-кредитном 

регулировании экономики. Регулирование объема и 
структуры денежной базы и денежной массы. 
Денежный мультипликатор. Регулирование 
инфляционного процесса. Валютное регулирование и 
валютный контроль. Организация эмиссионных 
операций и денежного оборота. 

Fundamentals of monetary regulation of the 
economy. Monetary mechanism of state regulation of 
economy. The role of the central bank of the state in 
monetary regulation of the economy. Regulation of 

the volume and structure of the monetary base and 
the money supply. The money multiplier. Regulation 
of the inflationary process. Currency regulation and 
currency control. Organizing Issue Operations and 
Monetary Circulation. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Абжанова А.К. Завьялова Е.Н. Zavyalova E.N. 
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Ұзақ мерзімді банктік инвестициялар / Долгосрочные банковские инвестиции / Long-term bank investments 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Банктің инвестициялық саясатының факторлары 
мен мақсаттарын қалыптастыру қағидаттарын, 
банктердің ұзақ мерзімді инвестицияларды жүзеге 
асыруы үшін құқықтық және институционалдық 
шарттарды, заңнамалық құжаттарды зерделеу 

Изучить принципы формирования факторов и 
целей инвестиционной политики банка, правовые и 
институциональные условия для осуществления 
долгосрочных инвестиций банками, 
законодательные документы 

To study the principles of formation of factors and 
objectives of the investment policy of the bank, legal 
and institutional conditions for the implementation of 
long-term investments by banks, legislative 
documents 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- инвестициялық портфельді басқарудың 
әдістемелік тәсілін анықтайды; 
 - инвестициялық процеске ілеспе жобалық және 
қаржылық тәуекелдерді сандық бағалау тәсілдерін 

және оларды бейтараптандыру тәсілдерін 
қолданады; 
 - инвестициялық үдерістегі банк жүйесінің рөлін 
анықтайды; 
 - нақты және қаржылық активтерге 
инвестициялаудың экономикалық тиімділігін 
талдайды;  
- инвестициялық тәуекелдерді талдау және 

бағалайды;  
- күрделі салымдарды қаржыландырудың оңтайлы 
тәсілдерін бағалайды және таңдайды;  
- экономиканың нақты секторына ұзақ мерзімді 
инвестицияларды қаржылық қамтамасыз ету үшін 
отандық қор нарығының нақты мүмкіндіктерін 
айқындайды. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- определять методический подход к 
управлению инвестиционным портфелем;  
- применять способы количественной оценки 

проектных и финансовых рисков, сопутствующих 
инвестиционному процессу, и приемы их 
нейтрализации;  
- определять роль банковской системы в 
инвестиционном процессе; 
- анализировать экономическую 
эффективность инвестирования в реальные и 
финансовые активы; 

-  анализироватьи оценивать инвестиционные 
риски;  
- оценивать и выбирать оптимальные 
способы финансирования капитальных вложений; 
- определить реальные возможности 
отечественного фондового рынка для финансового 
обеспечения долгосрочных инвестиций в реальный 

сектор экономики. 

Upon successful completion of the course, students 

will 

- define a methodical approach to investment 
portfolio management;  
- apply methods of quantitative assessment of project 

and financial risks accompanying the investment 
process, and methods of their neutralization;  
- determine the role of the banking system in the 
investment process; 
- analyze the economic efficiency of investing in real 
and financial assets; 
- analyze and evaluate investment risks;  
- to evaluate and choose the best ways to finance 

capital investments; 
- to determine the real possibilities of domestic stock 
market for financial support of long-term investments 
in the real sector of economy. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Инвестициялардың экономикалық мәні және 
түрлері. Дамыған нарықтық экономикадағы банк 
институттарының инвестициялық қызметі. 
Инвестициялық процесті мемлекеттік реттеуді 

Экономическая сущность и виды инвестиций. 
Инвестиционная деятельность банковских 
институтов в развитой рыночной экономике. 
Формы участия банковских институтов в развитии 

The economic essence and types of investments. 
Investment activity of banking institutions in a 
developed market economy. Forms of participation 
of banking institutions in the development of state 
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дамытуға банк институттарының қатысу 
нысандары. Банктердің бағалы қағаздар 
нарығындағы инвестициялық қызметі. Ұзақ 
мерзімді жоба және жобалық қаржыландыру. 
Ипотекалық несиелеу инвестицияларды ұзақ 

мерзімді қаржыландыру әдісі ретінде. Лизинг-
инвестицияларды қаржыландыру тәсілі ретінде. 
Жобалық кредиттеу (қаржыландыру) 
экономиканың нақты секторында инвестицияларды 
ұйымдастырудың жаңа әдісі ретінде. 

государственного регулирования инвестиционного 
процесса. Инвестиционная деятельность банков на 
рынке ценных бумаг. Долгосрочный проект и 
проектное финансирование. Ипотечное 
кредитование как способ долгосрочного 

финансирования инвестиций. Лизинг – как способ 
финансирования инвестиций. Проектное 
кредитование (финансирование) как новый метод 
организации инвестиций в реальном секторе 
экономики. 

regulation of the investment process. Investment 
activity of banks in the securities market. Long-term 
project and project financing. Mortgage lending as a 
method of long-term financing of investments. 
Leasing as a way of financing investments. Project 

lending (financing) as a new method of organizing 
investment in the real sector of the economy. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Абжанова А.К. Тастемирова Ж.А. Tastemirova Zh.A. 

 
 

Модуль  1.2 Фискалдық құралдарды іске асыру жүйесі / Система реализации фискальных инструментов / System of implementation of fiscal instruments:  

Кәсіпорындағы бюджеттеу / Бюджетирование на предприятии /  Budgetting on enterprisers 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose  

студенттерді бюджеттеу теориясымен, қаржыны 
қалыптастыру көздерімен, оның құрылымымен, 
жоспарлаудың жекелеген әдістерін қолданудың 
ерекшеліктерімен, қаржылық саясатпен, жаңа 
экономикалық жағдайда кәсіпорындардағы 

қаржылық механизммен таныстыру. 

ознакомление студентов с теорией 
бюджетирования, источниками формирования 
финансов, его структурой, отличительными 
особенностями использования отдельных методов 
планирования, финансовой политикой, 

финансовым механизмом на предприятиях в новых 
экономических условиях. 

acquaint students with the theory of budgeting, the 
sources of formation of finance, its structure, the 
distinctive features of the use of certain methods of 
planning, financial policy, the financial mechanism at 
enterprises in the new economic conditions. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes  

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- операциялық және қаржылық бюджеттерді құру 
тәжірибесін пайдаланады;  
- кәсіпорындардың қаржылық-шаруашылық 
қызметінің қаржылық жағдайына және 
көрсеткіштеріне талдау жүргізеді;  

- кәсіпорынның қаржы ресурстарын тиімді 
пайдалануды кешенді бағалайды; 
 - ақша қозғалысының бюджетін қалыптастырады;  
- кәсіпорынның кірістері мен шығыстарының 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- использовать практику составления 
операционных и финансовых бюджетов; 
- проводить анализ финансового состояния и 
показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий; 
-комплексно оценивать эффективное 
использование финансовых ресурсов предприятия; 
- формировать бюджет движения денежных 

Upon successful completion of the course, trainees 

will 

- use the practice of preparing operational and financial 
budgets; 
- conduct an analysis of the financial condition and 
indicators of financial and economic activity of 

enterprises; 
-assess the effective use of financial resources of the 
enterprise; 
- form the budget of cash flow;  
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бюджетін қалыптастырады. средств;  
- формировать бюджет доходов и расходов 
предприятия. 

- form the budget of income and expenses of the 
enterprise. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Корпоративтік архитектурада бюджеттік 
басқаруды орналастыру. Бюджеттеуді 
ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі. 

Бюджеттік басқару циклі. Операциялық және 
қаржылық бюджеттер. Бюджеттеу жүйесінің 
архитектурасы. Ақша қаражатының қозғалысын 
бюджеттеуді қою. Кірістер мен шығыстарды 
бюджеттеу. Кешенді бағалау жүйесін құру. 
Компанияның салық бюджеті. Бюджеттеуді 
автоматтандыру. Бюджеттеу кезіндегі 

цифрландыру негіздері 

Позиционирование бюджетного управления в 
корпоративной архитектуре. Зарубежный опыт 
организации бюджетирования. Цикл бюджетного 

управления. Операционные и финансовые бюджеты. 
Архитектура системы бюджетирования. Постановка 
бюджетирования движения денежных средств. 
Постановка бюджетирования доходов и расходов. 
Построение систем комплексного оценивания. 
Налоговый бюджет компании. Автоматизация 
бюджетирования. Основы цифровизации при 

бюджетировании 

Positioning of budget management in the corporate 
architecture. Foreign experience of budgeting 
organization. The cycle of budgetary management. 

Operating and financial budgets. Architecture of the 
budgeting system. Budgeting of cash flows. Budgeting 
of revenues and expenses. Building systems of 
complex assessment. Tax budget of the company. 
Budgeting automation. Fundamentals of digitalization 
when budgeting. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Абжанова А.К. Сартанова Н.Т. Sartanova N.T. 

 
 

Шаруашылық субъектілеріне және халыққа салық салу / Налогообложение хозяйствующих субъектов и населения / Taxation of business entities and the 

population 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

студенттерде салық салудың теориялық және 
практикалық аспектілері, ҚР салық жүйесінің 
жұмыс істеу негіздері бойынша біртұтас білім 
жүйесін қалыптастыру 

формирование у студентов целостной системы знаний 
по теоретическим и практическим аспектам 
налогообложения, основам функционирования 
налоговой системы РК 

Formation of an integral system of knowledge on 
theoretical and practical aspects of taxation, the basis 
of the functioning of the tax system of the Republic of 
Kazakhstan 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- заңды және жеке тұлғаларға салық салуда 
салық заңнамасының нормаларын пайдаланады;  
- бюджеттің кіріс бөлігін талдайды;  
- салық түсімдерін жоспарлайды; 
- салықтардың негізгі түрлері бойынша 
төлемдер сомасын есептейді. 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- использовать нормы налогового законодательства в 
налогообложении юридических и физических лиц; 
- анализировать доходную часть бюджета; 
- планировать налоговые поступления; 
- вычислять суммы платежей по основным видам 
налогов. 

After successful completion of the course, students 

will 

- use the norms of tax law in the taxation of businesses 
and individuals; 
- analyze the income part of the budget; 
- plan tax revenues; 
- calculate the amounts of payments on the main types 
of taxes. 
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Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Корпоративтік табыс салығы. ҚҚС. Акциз. 

Әлеуметтік салық. Заңды және жеке 
тұлғалардың мүлкіне салынатын салық, көлік 
құралдарына салынатын салық. Жер салығы. 
Арнайы салық режимдері және оларды қолдану 
ерекшеліктері. Жер қойнауын 
пайдаланушылардың салықтары мен арнайы 
төлемдері. Экспортталатын мұнайға, газ 

конденсатына рента салығы. Жеке табыс 
салығы 

Корпоративный подоходный налог. НДС. Акцизы. 

Социальный налог. Налог на имущество юридических 
и физических лиц. Налог на транспортные средства. 
Земельный налог. Специальные налоговые режимы и 
особенности их применения. Налоги и специальные 
платежи недропользователей. Рентный налог на 
экспортируемую нефть, газовый конденсат. 
Индивидуальный подоходный налог 

Corporate income tax. VAT. Excise tax. Social tax. 

Property tax on property of legal and physical entities. 
Vehicle tax. Land Tax. Special tax regimes and 
peculiarities of their application. Taxes and special 
payments of subsoil users. Rent tax on exported oil, 
gas condensate. Individual income tax 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Кайырбаева Г.К. Тастемирова Ж.А. Tastemirova Zh.A. 

 
 

Модуль 1.1 Қаржы нарығының құралдары / Финансовые рыночные инструменты / Financial market instruments 

Халықаралық қаржы нарықтары / Международные финансовые рынки / International financial markets 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

"Халықаралық қаржы нарықтары" пәнін игерудің 

мақсаты студенттердің халықаралық қаржы 
нарықтарының жұмыс істеу заңдылықтары 
саласындағы құзыреттерін қалыптастыру болып 
табылады. 

Целью освоения дисциплины «Международные 

финансовые рынки»  является формирование у 
студентов компетенций в области закономерностей 
функционирования международных финансовых 
рынков. 

The purpose of mastering the discipline 

"International financial markets" is to form 
students compensation in the field of patterns of 
functioning of international financial markets. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- халықаралық нарықта болып жатқан әлеуметтік 
маңызы бар проблемалар мен процестерді 
талдайды және болашақта олардың дамуы мүмкін 

екенін болжайды;  
- қаржы нарықтарында туындайтын 
дағдарыстардың себептерін анықтайды;  
- өз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды 
пайдаланады;  
- алған теориялық білімдерін практикалық 
қызметте пайдаланады; 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- анализировать   социально значимые проблемы и 
процессы, происходящие на международном  рынке  

и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 
- выявлять причины кризисов, возникающих на 
финансовых  рынках; 
- использовать нормативно-правовые документы в 
своей деятельности; 
- использовать полученные теоретические знания в 
практической  деятельности. 

After successful completion of the course students 

will 

- Analyze socially significant problems and processes 
on the international market and predict their possible 

future development; 
- identify the causes of crises in financial markets; 
- use legal documents in their work; 
- use the theoretical knowledge obtained in the 
practical activity. 
- work with information in global computer networks;  
-choose the tools for economic data processing 
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 - ғаламдық компьютерлік желілерде ақпаратпен 
жұмыс істейді; 
 - қойылған міндетке сәйкес экономикалық 
деректерді өңдеу үшін құралдарды таңдайды; 
 - есептеу нәтижелерін талдауды және алынған 

қорытындыларды негіздейді. 

- работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях;  
-выбирать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, 

- проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы. 

according to the task in hand, 
- analyze the results of calculations and justify the 
obtained conclusions. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Халықаралық қаржы нарықтарының түсінігі және 
құрамы.Нарықтар (капиталдар, ақша, валюта, 
туынды бағалы қағаздар, әлемдік, қор), зейнетақы 
жүйесі, сақтандыру қорлары және компаниялар. 
Әлемдік қаржы нарықтары мен институттарының 
қалыптасуы. 

Понятие и состав международных финансовых 
рынков.Рынки (капиталов, денежный, валютный, 
производных ценных бумаг, мировой, фондовый,), 
пенсионная система, страховые фонды и компании. 
Функционирование мировых финансовых рынков и 
институтов. 

The concept and composition of international 
financial markets.Markets (capital, monetary, 
currency, derivative securities, world, stock), pension 
system, insurance funds and companies. Functioning 
of the world financial markets and institutions. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Абжанова А.К Майкопова Г.С. Абжанова А.К, Майкопова Г.С. 

 
 

Банктік маркетинг / Банковский маркетинг / Вank marketing 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

осы процесті ұйымдастыруды және басқаруды 
қоса алғанда, банк қызметтерін жылжыту 
туралы білім алу 

приобретение знаний о продвижении банковских 
услуг, включая организацию и управление данным 
процессом 

acquiring knowledge about the promotion of banking 
services, including the organization and management 
of this process 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- банк өнімдері мен қызметтеріне сұранысты 
жоспарлау мен талдауды жүзеге асырады, 

банктің маркетингтік қызметін ұйымдастыруға 
байланысты практикалық мәселелерді шешеді;  
- маркетингтік мәселелерді және нақты 
нарықтық жағдайларды талдайды;  
- нақты банктік шарттар үшін маркетингтік іс-
шаралар жиынтығын анықтайды; 
 - коммерциялық банктерде маркетингтік іс-

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

-осуществлять планирование и анализ спроса на 
банковские продукты и услуги, решать практические 

вопросы, связанные с организацией маркетинговой 
деятельности банка; 
- анализировать маркетинговые проблемы и 
конкретные рыночные ситуации;  
- определять набор маркетинговых мероприятий для 
конкретных банковских условий; 
- организовывать и проводить маркетинговые 

After successful completion of the course, students 

will 

-carry out planning and analysis of the demand for 
banking products and services, solve practical issues 

related to the organization of the marketing activity 
of the bank; 
- analyze marketing problems and specific market 
situations;  
- determine a set of marketing activities for specific 
banking conditions; 
- organize and conduct marketing activities in 
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шараларды ұйымдастырады және жүргізеді. мероприятия в коммерческих банках. commercial banks. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Банктегі маркетингтік қызмет. Маркетингтік 
зерттеулер. Қазақстанның банк жүйесіндегі 
бәсекелестік. Банк өнімінің саясаты. Клиенттермен 
қарым-қатынасты басқару. Банк қызметіндегі 
маркетингтік коммуникациялар. Брендинг банктің 

маркетингтік коммуникацияларын құрудың негізі 
ретінде. Коммерциялық банктегі стратегиялық 
жоспарлаудың ерекшелігі. Банктің даму 
стратегиясын таңдау. Банктегі маркетингтік аудит 
және реинжиниринг. Банктік логистика. 

Маркетинговая деятельность в банке. 
Маркетинговые исследования. Конкуренция в 
банковской системе Казахстана. Политика 
банковского продукта.Управление 
взаимоотношениями с клиентами. 

Маркетинговые коммуникации в банковской 
деятельности. Брендинг как основа построения 
маркетинговых коммуникаций банка. Специфика 
стратегического планирования в коммерческом 
банке. Выбор стратегии развития банка. 
Маркетинговый аудит и реинжиниринг в банке. 
Банковская логистика 

Marketing activities in the bank. Marketing research. 
Competition in the banking system of Kazakhstan. 
Policy of banking product.Management of customer 
relations. Marketing communications in banking 
activity. Branding as the basis for building marketing 

communications of the bank. Specifics of strategic 
planning in a commercial bank. The choice of strategy 
of bank development. Marketing audit and 
reengineering in a bank. Bank logistics. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Жумабаев К.А. Тастемирова Ж.А. Tastemirova Zh.A. 

 
 

Модуль  1.2 Қаржыландыруды іске асыру тетігі / Механизм реализации финансирования / The implementation mechanism for the financing:  

Кәсіпорын банкроттылығы және қайта құрылуы / Банкротство и реорганизация на предприятии  /  Finances of economic entities and their reporting 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

студенттерде кәсіпорынның банкроттығы мен қайта 
құрылуының теориялық және практикалық 
аспектілері бойынша білімнің тұтас жүйесін 

қалыптастыру. 

сформировать у студентов целостную систему знаний 
по теоретическим и практическим аспектам 
банкротства и реорганизации предприятия. 

to form an integral system of knowledge of the 
theoretical and practical aspects of bankruptcy and 
reorganization of the enterprise. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- кәсіпорындардың банкроттығы мен қайта 
ұйымдастырылуы бойынша теориялық, құқықтық 
және практикалық білімнің қажетті деңгейімен 
жұмыс жасайды;  
- қаржы-шаруашылық қызметіне талдау жүргізеді;  
- қаржы-шаруашылық қызметін талдайды;  

- банкроттықты болжайды; -  

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- оперировать необходимым уровнем теоретических, 
правовых и практических знаний по банкротству и 
реорганизации предприятий;  
- проводить анализ финансово-хозяйственной 
деятельности; 

- анализировать финансово-хозяйственную 

Upon successful completion of the course, students 

will 

- operate with the necessary level of theoretical, legal 
and practical knowledge of bankruptcy and 
reorganization of enterprises;  
- to analyze financial and economic activity; 
- analyze financial and economic activity;  

- to forecast bankruptcy; 
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-кәсіпорын экономикасын дамытудың белгілі бір 
кезеңіне қалыптасқан жағдайдан шығу бойынша 
ұсыныстар ұсынады;  
- кәсіпорында шығынсыз шаруашылық қызметті, 
тәжірибені және қаржы ресурстарын тиімді 

пайдалануды ұйымдастыра алады;  
- жаһандану жағдайындағы теңсіздіктер мен 
дағдарыстармен қатар жүретін экономикалық 
қатынастарды талдайды. 

деятельность;  
- прогнозировать банкротство; 
- предлагать рекомендации по выходу из 
сложившейся ситуации на тот или иной период 
развития экономики предприятия; 

- смогут организовать безубыточную хозяйственную 
деятельность, практику и эффективное использование 
финансовых ресурсов на предприятии;  
- анализировать экономические отношения, 
сопровождающиеся диспропорциями и кризисами в 
условиях глобализации. 

- propose recommendations for getting out of the 
current situation at a certain period of development of 
the economy of the enterprise; 
- be able to organize a break-even economic activity, 
practice and effective use of financial resources at the 

enterprise;  
- analyze economic relations accompanied by 
disproportions and crises in the conditions of 
globalization. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Заңды тұлғалардың банкроттығы туралы жалпы 
ережелер.қасақана және жалған банкроттық 

процедурасы бойынша Мемлекеттік органдардың 
өзара әрекеттесу ережелері. Мүлік пен істерді 
басқару жөніндегі лицензиялау ережесі және 
біліктілік талаптары. Банкроттық рәсімінде 
кредиторлар комитетін ұйымдастыру. Істерді сот 
тәртібімен қарау, сырттай байқауды ұйымдастыру. 
Оңалту рәсімін ұйымдастыру. Конкурстық өндіріс. 

Заңды тұлғаларды қайта құру және 
банкроттық.кейбір заңды тұлғалардың 
банкроттығының ерекшеліктері. кәсіпорын мүлкінің 
құрамы мен құрылымының динамикасын және оны 
қалыптастыру көздерін талдау. Кәсіпорын мүлік 
көздерінің құрамы мен құрылымын талдау. 
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалау. 
Кәсіпорынның өтімділігі мен төлем қабілеттілігін 

бағалау. Кәсіпорынның іскерлік белсенділігі мен 
табыстылығын бағалау. 

Общие положения о банкротстве юридических лиц. 
Правила взаимодействия государственных органов по 

процедуре преднамеренного и ложногобанкротства. 
Правила лицензирования и квалификационных 
требований по управлению имуществом и делами. 
Организация комитета кредиторов в процедуре 
банкротства. Рассмотрение дел в судебном порядке 
Организация внешнего наблюдения. Организация 
реабилитационной процедуры. Конкурсное 

производство. Реорганизация и банкротство 
юридических лиц. Особенности банкротства 
некоторых юридических лиц. Анализ динамики 
состава и структуры имущества предприятия и 
источников его формирования. Анализ состава и 
структуры источников имущества предприятия. 
Оценка финансовой устойчивости предприятия. 
Оценка ликвидности и платежеспособности 

предприятия. Оценка деловой активности и 
рентабельности предприятия. 

General provisions on bankruptcy of legal entities. 
Rules of interaction of state bodies on the procedure of 

deliberate and false bankruptcy. Rules of licensing and 
qualification requirements for the management of 
property and affairs. Organization of creditors' 
committee in bankruptcy proceedings. Dealing with 
court proceedings Organising external supervision. 
Organising rehabilitation procedures. Bankruptcy 
proceedings. Reorganization and bankruptcy of legal 

entities. Peculiarities of bankruptcy of some legal 
entities. Analysis of the dynamics of the composition 
and structure of the enterprise's property and sources of 
its formation. The analysis of the composition and 
structure of the sources of property of the enterprise. 
The assessment of the financial stability of the 
enterprise. Evaluation of liquidity and solvency of the 
enterprise. Evaluation of business activity and 

profitability of the enterprise. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 
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Мемлекеттік бюджет / Государственный бюджет / StateBudget 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

бюджеттерді жасау, қарау, бекіту, орындау бойынша 
студенттердің теориялық дайындығын қамтамасыз 

ету 

обеспечить теоретическую подготовку 
студентов по составлению, рассмотрению, 

утверждению, исполнению бюджетов 

to provide theoretical training for students in 
budgeting, reviewing, approving, and executing 

budgets 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- негізгі функционалдық топтар бойынша бюджет 
шығыстарын жоспарлайды; 
 - бюджеттік ұйымдардың сметаларын құрады;  
- қолда бар деректер негізінде ҚР бюджет жүйесінің 
даму үрдістерін анықтайды;  
- бюджеттік есептілікті талдау және түсіндіреді;  

- бюджеттік деректермен, бюджеттік есептілікті өңдеу 
мен талдаудың заманауи әдістемелерімен өз бетінше 
жұмыс істейді; 
 - қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 
қажетті деректерді талдауды және өңдейді. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 
- планировать расходы бюджета по основным 
функциональным группам; 
- составлять сметы бюджетных организаций; 
- выявлять тенденции развития бюджетной 
системы РК на основании имеющихся данных; 

-  анализировать и интерпретировать 
бюджетную отчетность; 
- самостоятельно работать с бюджетными 
данными, современными методиками 
обработки и анализа бюджетной 
отчетностисбора; 
- анализировать и обрабатывать данные, 
необходимые для решения поставленных 

экономических задач 

Upon successful completion of the course, students 

will 

- plan budget expenditures by major functional groups; 
- make estimates of budgetary organizations; 
- identify trends in the development of the budget 
system of RK on the basis of available data; 
- analyze and interpret budget reports; 

- work independently with budget data, modern 
methods of processing and analysis of budget reporting 
- analyze and process the data necessary to solve the 
economic problems 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мазмұны. 
Бюджеттік жіктеу. Бюджеттік қатынастарды басқару 
тетігі. Бюджетке түсетін түсімдердің экономикалық 
мазмұны. Бюджетке кіріс түсімдерін жоспарлау 
негіздері. Мемлекеттік бюджет шығыстарының 
жүйесі. Бюджеттердің теңгерімділігі. Тапшылық. 
Профицит. Бюджет тапшылығын қаржыландыру үшін 

қарыз алу тетігі. Бюджеттік процесті ұйымдастыру 
негіздері. Бюджеттерді жасау, қарау, бекіту, атқару. 
Бюджетті атқарудағы қазынашылықтың рөлі. 
Бюджеттік бақылауды ұйымдастыру. 

Экономическое содержание государственного 
бюджета. Бюджетная классификация. 
Механизм управления бюджетными 
отношениями. Экономическое содержание 
поступлений в бюджет. Основы планирования 
поступлений доходов в бюджет. Система 
расходов государственного бюджета. 

Сбалансированность бюджетов. Дефицит. 
Профицит. Механизм заимствования средств 
для финансирования бюджетного дефицита. 
Основы организации бюджетного процесса. 
Составление, рассмотрение, утверждение, 

The economic content of the state budget. Budget 
classification. The mechanism of management of 
budgetary relations. The economic content of budget 
revenues. Fundamentals of planning of budget 
revenues. The system of expenditures of the state 
budget. Balancing of budgets. Deficit. Surplus. 
Mechanism of borrowing for financing of budget 

deficit. Basics of organization of the budgetary process. 
Drafting, consideration, approval, execution of budgets. 
The role of treasury in executing the budget. 
Organization of budgetary control. 
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исполнение бюджетов. Роль казначейства в 
исполнении бюджета. Организация 
бюджетного контроля. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Кужукеева К.М. Тастемирова Ж.А. Tastemirova Zh.A. 
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3   4 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / 

    Элективные дисциплины для студентов 4 курса 

 

Кәсіпорынның қаржылық есеп беруін талдау / Анализ финансовой отчетности предприятий  /  Analysis of financial statements  

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

студенттерді қаржылық есептілікті талдаудан 
алынған қорытындыларды ұйымның бизнес-

жоспарын жасау және барлық деңгейлерде 
басқару шешімдерін қабылдау кезінде қолдануға 
үйрету. 

научить студентов использовать выводы из анализа 
финансовой отчетности при разработке бизнес-плана 

организации и принятия управленческих решений на 
всех уровнях. 

to teach students to use conclusions from the analysis 
of financial statements in the development of the 

organization's business plan and making management 
decisions at all levels. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім 

алушылар 

- бухгалтерлік балансты, оның негізгі баптары 
мен есептік көрсеткіштерін талдайды; 
- аналитикалық балансты әзірлейді, тік және 

көлденең талдау жүргізеді; 
- кірістер мен шығындар туралы есепті талдайды, 
өнімді сатудың трендтік талдауын жүргізеді және 
трендтің тұрақтылығын негіздейді; 
- ұйымның шығындары мен кірістерінің 
құрылымын талдайды және кәсіпорын 
жұмысының қаржылық нәтижелерін бағалайды; 

- ақша қаражатының қозғалысы туралы есепте 
қамтылған ақпаратты талдайды, 
-өндірістік-шаруашылық, қаржылық және 
инвестициялық қызметтің нәтижелілігін 
бағалайды; 
- коммерциялық ұйымның қаржылық жағдайын 
кешенді бағалайды; 

- шаруашылық жүргізуші субъектінің 
банкроттығы және кәсіпкерлік тәуекел 
ықтималдығын бағалайды; 
- тиімді басқару шешімдерін қабылдау 
мақсатында кәсіпорынның қаржылық жағдайын 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- анализировать бухгалтерский баланс, его основные 
статьи и расчетные показатели;   
- разрабатывать аналитический баланс, проводить 

вертикальный и горизонтальный анализ;  
- анализировать отчет о прибылях и убытках, 
проводить трендовый анализ реализации продукции 
и обосновывать устойчивость тренда;  
- анализировать структуру затрат и доходов ор-
ганизации и оценивать финансовые результаты 
работы предприятия;  

- анализировать информацию, содержащуюся в 
отчете о движении денежных средств,  
- оценивать результативность производственно-
хозяйственной, финансовой и инвестиционной 
деятельности; 
- комплексно оценивать финансовое состояние 
коммерческой организации;  

- оценивать вероятность банкротства 
хозяйствующего субъекта и предпринимательского 
риска; 
- применять методы финансового анализа для 
оценки финансового состояния предприятия с целью 

After successful completion of the course, students 

will 

- analyze the balance sheet, its main items and 
calculation indicators;   
- develop an analytical balance sheet, conduct a 

vertical and horizontal analysis;  
- To analyze the profit and loss statement, to conduct 
the trend analysis of realization of production and to 
prove stability of a trend;  
- analyze the structure of costs and income of an 
organization and evaluate the financial results of an 
enterprise;  

- analyze the information contained in the cash flow 
statement,  
- Evaluate the effectiveness of production and 
economic, financial and investment activities; 
- Evaluate comprehensively the financial condition of 
the commercial organization;  
- assess the probability of bankruptcy of a business 

entity and entrepreneurial risk; 
- apply methods of financial analysis to assess the 
financial condition of an enterprise in order to make 
effective management decisions. 
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бағалау үшін қаржылық талдау әдістерін 
қолданады. 

принятия эффективных управленческих решений. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Қаржылық қызметтегі сандық технологиялар  Цифровые  технологии в финансовой деятельности  Digital technologies in financial activity 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Кәсіпорынның қаржылық есебін талдаудың  
теориялық негізі. «Бухгалтерлік баланс» талдау 
№ 1 формасы. Коммерциялық ұйымның меншігін 

бағалау. Коммерциялық ұйымның (банланс 
акиві) мүліктік жағдайын бағалау. Қаржылық 
ресурстар көздері құрылымы мен құрамы 
динамикасының анализі. Кәсіпорынның төлем 
қабілеттілігін және қаржылық тұрақтылығын 
бағалау. Кәсіпорынның іскерлік белсенділігінің 
талдауы. «Табыстар мен шығыстар туралы есеп 
беруі» № 2 талдау формасы. Кәсіпорын 

қызметінің қаржылық нәтижесін талдау.  
«Капиталдың өзгеруі туралы есеп беруі» № 3  
талдау формасы. «Ақша қаражаттарының 
қозғалысы туралы» № 4  талдау формасы. 
Қаржылық есептемелерді болжамдау. 
Кәсіпорынның қаржылық жағдайына кешенді 
баға беру және банкроттылық мүмкіндігінің 

талдау. 

Теоретические основы анализа финансовой 
отчетности предприятия. Анализ формы № 1 
«Бухгалтерский баланс». Оценка имущественного 

положения коммерческой организации (актив 
баланса). Анализ динамики состава и  структуры 
источников финансовых ресурсов (пассив баланса). 
Анализ финансовой устойчивости и 
платежеспособности предприятия.  Анализ деловой 
активности предприятия.  
Анализ формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках». 
Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия. Анализ формы № 3 «Отчет об 
изменениях капитала».  Анализ формы № 4 «Отчет о 
движении денежных средств. Прогнозирование 
финансовой отчетности. Комплексная оценка 
финансового состояния предприятия и анализ 
потенциального банкротства 

Theoretical bases of the analysis of financial 
statements of the enterprise. The analysis of form No. 
1 "Balance sheet". Assessment of the property 

position of a commercial organization (asset of the 
balance sheet). Analysis of the dynamics of the 
composition and structure of the sources of financial 
resources (liability of the balance sheet). The analysis 
of financial stability and solvency of the enterprise.  
Analysis of the business activity of the enterprise.  
Analysis of form No. 2 "Profit and Loss Statement". 
The analysis of the financial results of the enterprise. 

Analysis of Form No. 3 "Statement of Changes in 
Equity".  Analysis of form No. 4 "Cash Flow 
Statement. Forecasting of financial statements. 
Comprehensive assessment of the financial condition 
of the enterprise and analysis of potential bankruptcy 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Кайырбаева Г.К Кенжебекова Д.С. Kenzhebekova D.S. 

 

 

Коммерциялық банктердің қаржылық  талдауы / Финансовый анализ коммерческих банков / Financial Analysis of Commercial Banks 

Студенттердің коммерциялық банктің қаржылық 
жағдайын бағалау саласында есеп айырысу-

экономикалық және есеп айырысу-қаржылық 
қызмет дағдыларын қалыптастыру. 

Формирование   у студентов навыков  расчетно-
экономической и расчетно-финансовой 

деятельности в области оценки финансового 
состояния коммерческого банка. 

Formation of an integral system of knowledge of 
theoretical and practical aspects of the formation of 

portfolio strategies and ways of forming types of 
securities portfolios at the enterprise. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes 
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Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- коммерциялық банктер қызметінің 
ерекшеліктерін және олардың жеке 
операцияларының сипаттамаларын білу 

- коммерциялық банктің қаржылық талдауын 

бағалау әдістері мен тәсілдерін меңгеру; 
- коммерциялық банктің балансын оқыңыз; 
- Банктің пассивті және белсенді 

операцияларының құрылымын талдау; 
- коммерциялық банктердің қызметін реттейтін 

экономикалық нормативтерді есептеу; 
- коммерциялық банктердің қызметін сенімділік, 

тұрақтылық, өтімділік, төлем қабілеттілігі және 
кірістілік көрсеткіштері бойынша бағалау; 

- банк операцияларын жүзеге асырумен 
байланысты банк тәуекелдерін анықтау; 

- қаржы-экономикалық көздермен және 
ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; 

- кредиттік ұйымдар қызметінің экономикалық 
көрсеткіштеріне талдау жүргізу саласында және 

экономиканың қазіргі жағдайында оңтайлы 
қаржылық шешімдер қабылдау кезінде құзыретті. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать особенности деятельности 
коммерческих банков и характеристику 
отдельных их операций 

- владеть методами и приемами оценки 
финансового анализа коммерческого банка; 

- читать баланс коммерческого банка;  
- анализировать структуру пассивных и 

активных операций банка;  
- рассчитывать экономические нормативы, 

регулирующие деятельность коммерческих 

банков;  
- оценивать деятельность коммерческих 

банков по показателям надежности, 
устойчивости, ликвидности, платежеспособности 
и доходности; 

- выявлять банковские риски, связанные с 
осуществлением банковских операций; 

- владеть навыками работы с финансово-

экономическими источниками и информацией; 
- компетентными в области проведения 

анализа  экономических показателей 
деятельности кредитных организаций и при 
принятии оптимальных финансовых решений в 
современных условиях экономики. 

After successful completion of the course, students 

will be 

- to know the peculiarities of commercial banks and 
characteristics of their individual operations 

- master the methods and techniques of evaluating 

the financial analysis of a commercial bank; 
- read the balance sheet of a commercial bank;  
- аnalyze the structure of liabilities and assets 

transactions of a bank;  
- calculate economic standards that regulate the 

activity of commercial banks  
- еvaluate the activity of commercial banks in terms 

of reliability, stability, liquidity, solvency and 
profitability; 

- identify banking risks associated with banking 
operations; 

- have skills in working with financial and economic 
sources and information; 

- be competent in analyzing economic indicators of 
credit organizations' activity and in making optimal 

financial decisions in modern economic conditions. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites / Prerequisites 

Банктік инновациялық өнімдер  Банковские  инновационные продукты  Banking Innovative Products 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary/ Course summary/ Coursesummary 

Коммерциялық банктердің қаржылық талдауының 
теориялық негіздері. Коммерциялық банктің 
ресурстық базасын талдау. Банктің белсенді 
операцияларын талдау. Банк қызметінің 
экономикалық нормативтерінің орындалуын талдау. 

Теоретические основы финансового анализа 
коммерческих банков. Анализ ресурсной базы 
коммерческого банка. Анализ активных операций 
банка. Анализ выполнения экономических 
нормативов деятельности банка. Анализ, оценка и 

Theoretical bases of financial analysis of commercial 
banks. Analysis of the resource base of a commercial 
bank. Analysis of active operations of the bank. 
Analysis of compliance with economic norms of bank 
activities. Analysis, evaluation and methods of bank 
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Банк тәуекелдерін талдау, бағалау және басқару 
әдістері. Микрокредиттік ұйымдардың қызметін 
талдау. Коммерциялық банктің кірістерін, 
шығыстарын, пайдасы мен кірістілігін талдау. 
Коммерциялық банкке салық салуды талдау. Ақша 

қаражаттарының қозғалысын талдау. 

методы управления банковскими рисками. 
Анализ деятельности микрокредитных 
организаций. Анализ доходов, расходов, прибыли 
и рентабельности коммерческого банка. Анализ 
налогообложения коммерческого банка. Анализ 

движения денежных средств. 

risk management. The analysis of the activity of 
microcredit organizations. Analysis of revenues, 
expenses, profits and profitability of a commercial 
bank. Analysis of taxation of a commercial bank. 
Analysis of cash flow. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Coursefeatures 

Бұл пәнді зерделеу қазақстандық банктердің 
деректері негізінде практикалық және талдамалық 
міндеттерді шешудің едәуір көлемін көздейді. 
Кафедра филиалдарында сабақтар өткізу. 

Изучение данной дисциплины предполагает  
значительный объем решения практических и 
аналитических задач, на основе данных  
казахстанских банков. Проведение занятий в 
филиалах кафедры. 

The study of this discipline involves a significant 
amount of practical and analytical problem solving, 
based on data from Kazakhstan banks. Conducting 
classes in the branches of the department. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager/ Programmemanager 

Кайырбаева Г.К. Завьялова Е.Н. Zavyalova E.N. , Kaiyrbaeva G.K.  

 

 

Бағалы қағаздар нарығында коммерциялық банк қызметін ұйымдастыру / Организация деятельности  коммерческого банка на рынке ценных 

бумаг / Organization of activities of a commercial Bank in the securities market 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

студенттердің қор нарығында банктің қазіргі заманғы 

қызмет бағыттары туралы теориялық және 
практикалық білімдерін қалыптастыру. 

формирование у студентов теоретических и 

практических знаний о современных 
направлениях деятельности банка на фондовом 
рынке. 

formation of students ' theoretical and practical 

knowledge about the current activities of the bank in the 
stock market. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар 

- бағалы қағаздар нарығында коммерциялық банктің 
жұмысын ұйымдастыру негіздерін білу; 

- коммерциялық банктердің бағалы қағаздар 
нарығында клиенттерге қызмет көрсету принциптерін 
білу; 
- коммерциялық банктің бағалы қағаздар нарығы 
саласындағы қызметі туралы статистикалық және 
басқа ақпараттың негізгі көздерін білу; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать основы организации работы 
коммерческого банка на рынке ценных 
бумаг;  
- знать принципы обслуживания 
коммерческими банками клиентов на рынке 
ценных бумаг; 

- знать основные источники статистической и 

After successful completion of the course, students 

will be 

- know the basics of organizing the work of a 
commercial bank in the securities market; 
- know the principles of commercial banks ' customer 

service in the securities market; 
- know the main sources of statistical and other 
information about the activities of a commercial bank in 
the field of the securities market; 
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   - тәуекелді бағалау және оларды әртараптандыру 
мен азайту принциптерін білу. 
- қаржылық салымдардың кірістілігі мен балама 
бағасын бағалау принциптерін білу. 
- банктің бағалы қағаздар нарығындағы негізгі 

операцияларының мәнін түсіне білу; 
- бағалы қағаздар нарығында коммерциялық 
банктердің клиенттеріне қызмет көрсету бағыттарын 
талдай білу; 
қаржы құралдарының тәуекелдерін бағалай білу; 
- қаржылық инвестициялардың тиімділігін бағалай 
білу. 

- банктердің бағалы қағаздар нарығындағы 
операцияларын талдау дағдыларына ие. 
 

иной информации о деятельности 
коммерческого банка в области рынка 
ценных бумаг;  
   - знать принципы оценки рисков и их 
диверсификации и минимизации. 

- знать принципы оценки доходности и 
альтернативной цены финансовых вложений. 
- уметь понимать сущность основных 
операций банка на рынке ценных бумаг;  
- уметь анализировать направления 
обслуживания клиентов коммерческих банков 
на рынке ценных бумаг; 

- уметь оценивать риски финансовых 
инструментов; 

- уметь оценивать эффективность финансовых 
вложений. 
- владеть навыками анализа операций банков 
на рынке ценных бумаг. 

- know the principles of risk assessment and their 
diversification and minimization. 
- know the principles of evaluating the profitability and 
alternative price of financial investments. 
- be able to understand the essence of the bank's main 

operations in the securities market; 
- be able to analyze the areas of customer service of 
commercial banks in the securities market; 
- be able to assess the risks of financial instruments; 
- be able to evaluate the effectiveness of financial 
investments. 
- possess the skills of analyzing the operations of banks 

in the securities market. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Банктік инновациялық өнімдер  Банковские  инновационные продукты  Banking Innovative Products 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Қазақстанның қазіргі құнды қағаздар нарығындағы 
банктер қызметінің негіздері. Несиелік ұйымдардың 
эмиссиялық қызметі. Банктердің бағалы қағаздар 

нарығындағы өзіндік операциялары. Бағалы қағаздар 
банктік инвестициялардың объектілері ретінде. 
Бағалы қағаздар банктік инвестициялардың 
объектілері ретінде. Банктердің бағалы қағаздарға 
инвестициялау түрлері. Кәсіби қызмет. Бағалы 
қағаздармен банктік қызмет. Бағалы қағаздар 
нарығына қызмет көрсетуге байланысты 
операцияларды жүргізу. Бағалы қағаздар нарығында 

операцияларды жүзеге асырумен байланысты 
тәуекелдерді басқару. Бағалы қағаздар нарығындағы 
несиелік мекемелердің жұмысын бақылау. 

Основы деятельности банков на современном 
рынке ценных бумаг Казахстана. Эмиссионная 
деятельность кредитных организаций. 

Собственные операции банков на рынке 
ценных бумаг. Ценные бумаги как объекты 
банковских инвестиций. Ценные бумаги как 
объекты банковских инвестиций. Виды 
инвестиций банка в ценные бумаги. 
Профессиональная деятельность. Деятельность 
банков ценными бумагами. Осуществление 
операций, связанных с обслуживанием рынка 

ценных бумаг. Управление рисками, 
связанными с осуществлением операций на 
рынке ценных бумаг.  Контроль за операциями 

Fundamentals of banks ' activity in the modern 
securities market of Kazakhstan. Issuing activities of 
credit institutions. Banks ' own operations in the 

securities market. Securities as objects of bank 
investments. Securities as objects of bank investments. 
Types of the bank's investments in securities. 
Professional activity. Activity of banks with securities. 
Performing operations related to servicing the securities 
market. Management of risks associated with the 
implementation of operations in the securities market. 
Control over the operations of credit institutions in the 

securities market. 
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кредитных организаций на рынке ценных 

бумаг.   

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Сабақтар бағалы қағаздар нарығын талдауда іргелі 
және техникалық талдаудың негізгі әдістерін қолдану 

мақсатында практикалық мәселелерді шешу және 
кейстерді шешу түрінде өткізіледі. 

Занятия проходят в виде решения 
практических задач и решения кейсовых 

заданий с целью применять основные методы 
фундаментального и технического анализа при 
анализе рынка ценных бумаг. 

Classes are held in the form of solving practical 
problems and solving case studies in order to apply the 

basic methods of fundamental and technical analysis in 
the analysis of the securities market. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

 Муратова Д.Д.  Муратова Д.Д.  Muratova D.D.  

 

 

Көпшілік қаржы  / Публичные финансы  / Public finance 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Қаржыландыру және несиелеу үдерісінде практикалық 
және теориялық талдау негізінде, сонымен бірге, заңдық 
және нормативтік құжаттамаларды біріктіру, кәсіпкерлік 
қызметі сферасында және экономиканың мемлекеттік 
және секторында нарықтық қайтақұрылымдау 
тәжірибесінде мемлекеттік қаржыны басқару, 

ынталандыру, жоспарлау, ұйымдастыру механизміне ие 
болу. 

на основе теоретического и 
практического анализа процессов 
финансирования и кредитования, а также 
обобщения законодательных и нормативных 
документов, опыта рыночных преобразований 
в государственном и региональном секторах 

экономики и в сфере предпринимательской 
деятельности овладеть механизмами 
организации, планирования, стимулирования, 
управления государственными финансами. 

on the basis of theoretical and practical 
analysis of the processes of financing and lending, as 
well as a generalization of legislative and regulatory 
documents, the experience of market transformations 
in the state and regional sectors of the economy and 
in the field of entrepreneurship to master the 

mechanisms of organization, planning, incentives, 
management of public finance. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 
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Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім 

алушылар 

білуі керек: пәннің түсінігі мен негізгі 
категорияларын, мемлекеттік қаржының ерекше 
қызметтерін, мемлекеттің экономикалық және 
қаржылық қызметіндегі, қаржыдағы және 
экономикадағы нарықтық бастаманы қолдану 
бойынша белсенді іс-әрекеттегі тәжірибені 

қолдану. 
меңгеруі керек: мемлекеттің  даму 
кезеңіндегіэкономиканың қаржылық реттеу 
әдістері мен формасын қолдану. 
игеруі тиіс:мемлекеттің  қаржылық жүйесін құру 
дағдысын, қаржылық саясатын, экономиканы 
қаржылық реттеудің әдістері мен формаларын, 
қаржылық категорияларын, түсінігін, 

терминін,олардың топтасуын, еліміздің әлеуметтік-
экономикалық үдерісіндегі қаржының орны мен 
мәнін. 
құзыретті болуы тиіс: іс-әрекеттегі шаруашылық 
тәжірибесін қолдану бойынша, қаржы және 
экономикадағы нарықтық бастаманы қолдану 
бойынша, олардың дамуындағы қарама-

қайшылығы, нарықтық экономикадағы болып 
жатқан өзгерістерге назар аудару. 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- знать: основные категории и понятия данной 
дисциплины, специфические функции 
государственных финансов, активно использовать 
действующую практику по применению рыночных 
начал в экономике, и финансах, финансовую и 
экономическую деятельность государства 

должны уметь: использовать формы и методы 
финансового регулирования экономикой на том или 
ином этапе развития государства 
-владеть: навыками построения финансовой системы 
государства, финансовой политики, форм и методов 
финансового регулирования экономикой, 
финансовыми категориями, понятиями, терминами, 
их классификацией, значения и места финансов в 

социально-экономических процессах страны; 
- компетентными:по использованию действующей 
хозяйственной практики; по применению рыночных 
начал в экономике и финансах, противоречий в их 
развитии, сопровождающихся диспропорциями и 
кризисами; необходимо постоянное внимание 
уделять происходящим процессам развития 

рыночной экономики, анализируя и обобщая 
накапливаемый опыт развития рыночных отношений 
и их влияние на финансы. 

After successful completion of the course, 

students will 

- know: the basic categories and concepts of 
the discipline, the specific functions of public 
finance, actively use the existing practice of the 

application of market principles in the economy and 
finance, financial and economic activities of the state 

must be able to: use forms and methods of 
financial regulation of economy at different stages of 
state development 

-To master: skills in building of financial 
system of the state, financial policy, forms and 

methods of financial regulation of economy, financial 
categories, concepts, terms, their classification, 
meaning and place of finance in social and economic 
processes of the country; 

- competent:to use the current economic 
practice; to apply market principles in the economy 
and finance, contradictions in their development, 
accompanied by disproportions and crises; it is 

necessary to pay constant attention to the ongoing 
processes of market economy development, 
analyzing and summarizing the accumulated 
experience of market relations development and their 
impact on finance. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Қаржылық бақылау және аудит  Финансовый контроль и аудит  Financial control and audit 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 
Мемлекеттік қаржы, олардың мазмұны және 
қызметі. Қаржылық жүйе және оның  звеносы. 
Қаржылық саясат. Қаржылық механизм. 
Мемлекеттік кірістер. Мемлекеттік шығындар. 
Салықтар және салықтық жүйесінің ұйымы. 
Мемлекттік бюджет. Бюджеттік жүйе және 
бюджеттік құрылыс. Мемлекеттік бюджеттен тыс 

Государственные финансы, их сущность и функции. 
Финансовая система и ее звенья. Финансовая 
политика. Финансовый механизм. Государственные 
доходы. Государственные расходы. Налоги и 
организация налоговой системы. Государственный 
бюджет. Бюджетная система и бюджетное 
устройство. Государственные внебюджетные фонды. 

Public finance, its essence and functions. The 
financial system and its links. Financial policy. 
Financial mechanism. State revenues. State 
expenditures. Taxes and organization of tax system. 
State budget. Budget system and budgetary system. 
State off-budget funds. State credit. Public debt. 
Financial market. Finances and foreign economic 
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қорлары. Мемлекеттік несие. Мемлекеттік қарыз. 
Қаржылық нарық.Қаржы және 
сыртқыэкономикалық қызметі.Экономиканың 
мемлекеттік қаржылық реттелуі. 

Государственный кредит. Государственный долг. 
Финансовый рынок. Финансы и 
внешнеэкономическая деятельность. 
Государственное финансовое регулирование 
экономики.  

activity. State financial regulation of economy. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Кайырбаева Г.К. Сартанова Н.Т. Sartanova N.T. 

 

 

Кәсіпкерлік  тәуекелдерді сақтандыру / Страхование предпринимательских рисков / Business risks insurance 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

студенттерде сақтандыру ісі саласында, атап 
айтқанда, сақтандырудың теориялық 
аспектілері, сақтандыру ісін ұйымдастыру, 

сақтандыру қатынастарын мемлекеттік реттеу, 
салалар бойынша сақтандыру ерекшеліктерін 
айқындау, сақтандырушы қаржысының 
ерекшелігін зерттеу саласындағы білімдерін 
қалыптастыру 

формирование у студентов знаний в области 
страхового дела, в частности, теоретических 
аспектов страхования, организации страхового 

дела, государственного регулирования 
страховыми отношениями, определения 
особенностей страхования по отраслям, изучения 
специфики финансов страховщика 

formation of students' knowledge in the field of insurance, 
in particular, theoretical aspects of insurance, organization 
of insurance business, state regulation of insurance 

relations, definition of peculiarities of insurance by 
branches, studying the specifics of insurer finances 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- нақты кәсіпорынға, басқа заңды және жеке 

тұлғаларға ең қолайлы сақтандыру түрлерінің 
жүйесін, сондай-ақ мазмұны мен құны бойынша 
оңтайлы қызметтерді ұсынатын сақтандыру 
ұйымын таңдайды; 
- әзірлеуге түрлері сақтандыру қорғау, барабар 
нарықтық экономика; ұғыну теориясын және 
практикасын сақтандыру бизнес және оны 

пайдалану негізгі ережелері; 
- сақтандыру бойынша заңнамалық базада 
бағдарланады; 
- сақтандыру құқықтық қатынастарының 
түрлерін анықтайды; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- выбирать наиболее подходящую для 

конкретного предприятия, других юридических и 
физических лиц систему видов страхования, а 
также страховую организацию, 
предоставляющую оптимальные по содержанию 
и стоимости услуги; 
- разрабатывать виды страховой защиты, 
адекватные рыночной экономике; осмыслить 

теорию и практику страхового бизнеса и 
использовать его основные положения; 
- ориентироваться в законодательной базе по 
страхованию; 
- определять виды страхового правоотношения; 

Upon successful completion of the course, students will 

- choose the system of types of insurance most suitable for a 
particular enterprise, other legal entities and individuals, as 

well as the insurance organization that provides the best 
services in terms of content and cost; 
- develop types of insurance protection, adequate to the 
market economy; comprehend the theory and practice of 
insurance business and use its main provisions; 
- navigate the legal framework for insurance; 
- determine the types of insurance legal relations; 

- to evaluate insurance risk and the terms of the insurance 
contract; 
- determine the grounds for invalidation and nullity of the 
transaction, as applied to insurance contracts. 
- make financial calculations on property insurance, 
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- сақтандыру тәуекелін және сақтандыру 
шартының талаптарын бағалайды; 
- сақтандыру шарттарына қатысты жарамсыз 
және маңызсыз мәмілені тану негіздерін 
анықтайды; 

- мүліктік сақтандыру, жеке сақтандыру, АҚЖ 
сақтандыру және сақтандырудың басқа түрлері 
бойынша қаржылық есеп айырысуларды 
жүргізеді. 

- оценивать страховой риск и условия договора 
страхования; 
- определять основания признания 
недействительной и ничтожной сделки, 
применительно к договорам страхования. 

- производить финансовые расчеты по 
имущественному страхованию, личному 
страхованию, страхованию ГПО и других видов 
страхования. 

personal insurance, HPO insurance and other types of 
insurance. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Қаржылық  менеджмент  Финансовый менеджмент  Financial Management 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Сақтандырудың экономикалық мәні және 
мақсаты. Сақтандырудың жіктелуі. Тәуекел 
ұғымы және оның экономикалық салдары. 
Сақтандыру мәселелерін заңнамалық реттеу. ҚР 

сақтандыру нарығының институционалдық 
құрылымы. Сақтандыру компаниясының 
қызметін ұйымдастыру. Актуарлық қызмет. ҚР 
Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры. 
Жеке сақтандыру. Рентаны (аннуитеттерді) 
сақтандыру, зейнеткерлік сақтандыру. Мүлікті 
сақтандыру. Азаматтық-құқықтық 

жауапкершілікті сақтандыру. Кәсіпкерлік 
тәуекелдерді сақтандыру. 
Сақтандырушылардың қаржылық тұрақтылығы 
мен төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету. Қайта 
сақтандыру-сақтандыру компаниясының 
қаржылық тұрақтылығының құрамдас бөлігі. 

Экономическая сущность и назначение 
страхования. Классификация страхования. 
Понятие риска и его экономические последствия. 
Законодательная регламентация вопросов 

страхования. Институциональная структура 
страхового рынка РК. Организация деятельности 
страховой компании. Актуарная деятельность. 
Фонд гарантирования страховых выплат РК. 
Личное страхование. Страхование ренты 
(аннуитетов), пенсионное страхование. 
Имущественное страхование. Страхование 

гражданско-правовой ответственности. 
Страхование предпринимательских рисков. 
Обеспечение финансовой устойчивости и 
платежеспособности страховщиков. 
Перестрахование – составная часть финансовой 
устойчивости страховой компании.  

Экономическая сущность и назначение страхования. 
Классификация страхования. Понятие риска и его 
экономические последствия. Законодательная 
регламентация вопросов страхования. 

Институциональная структура страхового рынка РК. 
Организация деятельности страховой компании. 
Актуарная деятельность. Фонд гарантирования 
страховых выплат РК. Личное страхование. 
Страхование ренты (аннуитетов), пенсионное 
страхование. Имущественное страхование. Страхование 
гражданско-правовой ответственности. Страхование 

предпринимательских рисков. Обеспечение финансовой 
устойчивости и платежеспособности страховщиков. 
Перестрахование – составная часть финансовой 
устойчивости страховой компании. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Кайырбаева Г.К. Тастемирова Ж.А. Tastemirova Zh.A. 
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Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу /Финансирование и кредитование инвестиций/ Financing and lending of investments 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose 

студенттерді инвестициялар туралы теориялық 
және практикалық білім негізінде инвестициялау 
саласында шешім қабылдауға үйрету. 

научить студентов принимать решения в области 
инвестирования на основе теоретических и 
практических знаний об инвестициях. 

To teach students to make investment decisions based 
on theoretical and practical knowledge of investments. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім 

алушылар 

- білуі керек: инвестициялардың мәні және негізгі 
ұғымдар, инвестициялардың жіктелуі, компания 
активтерін қалыптастыру және пайдалану 
принциптері, бизнес-жоспардың мазмұны, 
өндірісті ұйымдастыру және жобаларды басқару, 

инвестициялық жобаның мәні мен құрылымы, 
дисконттаудың мәні, қаржылық есептілікті 
талдау, тәуекелдерді бағалау және оларды 
әртараптандыру және азайту принциптері, 
қаржылық инвестициялардың кірістілігі мен 
балама бағасын бағалау принциптері, қаржылық 
инвестициялардың тиімділігін бағалау әдістері., 

тәуекелдерді бағалау әдістері, жобалардың 
арнайы түрлері. 
- инвестициялар үшін қаржыландыру және 
кредит беру көздерін таңдау және пайдалану, 
- - жалдау ақысын анықтау, 
- бизнес-жоспар құрыңыз, 
- ақша ағындарын болжау, 
- күрделі салымдар жоспарын әзірлеуді 

сүйемелдеу, 
- қаржы құралдарының тәуекелдерін бағалау, 
- қаржы салымдарының тиімділігін есептеуді 
орындау. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать: сущность инвестиций и основные 
понятия, классификацию инвестиций, принципы 
формирования и использования активов фирмы, 
содержание бизнес-плана, вопросы организации 
производства и  управления проектом, сущность 

и структуру инвестиционного проекта, сущность 
дисконтирования, анализ финансовой отчетности, 
принципы оценки рисков и их диверсификации и 
минимизации, принципы оценки доходности и 
альтернативной цены финансовых вложений, 
методы оценки эффективности финансовых 
вложений, методы оценки рисков, особые виды 

проектов. 
- выбирать и использовать источники 
финансирования и кредитования инвестиций,  
- определять лизинговый платеж,  
- составлять бизнес-план,  
- прогнозировать денежные потоки,  
- сопровождать подготовку плана капитальных 
вложений,  

- оценивать риски финансовых инструментов,  
- осуществлять расчеты эффективности 
финансовых вложений. 
 

After successful completion of the course, students will 
be 
- know: the essence of investments and basic concepts, 
classification of investments, principles of formation 
and use of assets of the firm, the content of the business 
plan, issues of organization of production and project 
management, the essence and structure of the 

investment project, the essence of discounting, analysis 
of financial statements, principles of risk assessment 
and their diversification and minimization, principles of 
profitability and alternative price of financial 
investments, methods of evaluation of the effectiveness 
of financial investments, risk assessment methods, 
special types of projects 

- choose and use sources of financing and lending for 
investments,  
- determine the leasing payment,  
- make a business plan,  
- forecast cash flows,  
- accompany the preparation of a capital investment 
plan,  
- assess the risks of financial instruments,  

- carry out calculations of the effectiveness of financial 
investments. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites  

Банктік инновациялық өнімдер   Банковские  инновационные продукты  Innovative banking products 
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Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary/ Course summary/ Course summary 

нарықтық қатынастар жүйесіндегі 

инвестициялар, инвестициялық қызметті 
қаржыландыру көздері, лизинг инвестицияларды 
орта мерзімді қаржыландыру тәсілі ретінде; 
инвестициялық жобаны бизнес жоспарлау, 
өндірістік қызметті ұйымдастырудың негізгі 
аспектілері, жобаларды басқару негіздері, 
инвестициялық жобаның құрылымы, оны талдау 

және өмірлік цикл; инвестициялық жобаларды 
микроэкономикалық іргелі талдау, 
инвестициялық жобаларды қаржылық-
экономикалық бағалау ережелері, инвестициялық 
жобалардың ақша ағындары: талдау және 
бағалау; Инвестициялар және айналым 
капиталын басқару, инвестициялық жобалардың 
тиімділігін бағалау әдістері, белгісіздік пен 

тәуекел жағдайындағы инвестициялық жоба, 
инвестициялық жобаның тәуекелін өлшеу және 
сандық бағалау, инвестициялық жобалардың 
кейбір түрлерінің тиімділігін бағалау 
ерекшеліктері. 

инвестиции в системе рыночных отношений, 

источники финансирования инвестиционной 
деятельности, лизинг, как способ среднесрочного 
финансирования инвестиций; бизнес 
планирование инвестиционного проекта, 
основные аспекты организации производственной 
деятельности, основы управления проектами, 
структура инвестиционного проекта, его анализ и 

жизненный цикл; микроэкономический 
фундаментальный анализ инвестиционных 
проектов, правила финансово-экономической 
оценки инвестиционных проектов, денежные 
потоки инвестиционных проектов: анализ и 
оценка; инвестиции и управление оборотным 
капиталом, методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов, инвестиционный 

проект в условиях неопределённости и риска, 
измерение и количественная оценка риска 
инвестиционного проекта, особенности оценки 
эффективности некоторых типов 
инвестиционных проектов. 

investments in the system of market relations, sources 

of financing of investment activity, leasing, as a way of 
medium-term financing of investments; business 
planning of investment project, basic aspects of 
organization of production activity, basis of project 
management, structure of investment project, its 
analysis and life cycle; microeconomic fundamental 
analysis of investment projects, rules of financial and 

economic evaluation of investment projects, cash flows 
of investment projects: analysis and evaluation; in 
 
 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Пән кейстермен жұмысты зерттеуді, есептерді 
қолмен және компьютерді қолдана отырып 
шешуге негізделген көрсеткіштерді есептеу 

әдістерін игеруді қамтиды 

Дисциплина предполагает изучение работу над 
кейсами, освоение методов расчета показателей 
на основе решения задач вручную и с 

использованием компьютера 

The discipline involves learning to work on cases, 
mastering methods of calculating indicators based on 
manual problem solving and using a computer 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager/ Programmemanager 

Абжанова А.К. Годунов В.В. Godunov V.V. 
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Қаржылық және басқарушылық талдау / Финансовый и управленческий анализ / Financial and administrative analysis 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Кәсіпорынның қаржылық және басқарушылық 
талдау қызметін білу және дағдыларын 
қалыптастыру, объектінің ағымдағы жай-күйін 
бағалау және басқару шешімдерін қабылдау үшін 
оның дамуының күтілетін келешегін 

қалыптастыру 

формирование у студентов знаний и навыков 
финансового и управленческого анализа 
деятельности предприятия, оценки текущего 
состояния объекта и ожидаемых перспектив его 
развития для принятия управленческих решений 

to form students' knowledge and skills of financial and 
management analysis of the company, assessment of 
the current state of the object and the expected 
prospects for its development to make management 
decisions 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім 

алушылар 

- кәсіпорында және оның негізгі құрылымдық 
бөлімшелерінде қаржылық және басқарушылық 
талдау жүргізуге қабілетті; 
- кәсіпорынның өндірістік әлеуетін және оны 
пайдалануды бағалайды; 

- кәсіпорынның қаржылық жағдайын және оның 
даму үрдісін анықтайды; 
- қаржылық және басқарушылық талдау 
жобаларын басқарады; 
- кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыруға 
бағытталған ұсыныстарды әзірлейді; 
- кәсіпорында басқару шешімдерін негіздеу 

мақсатында Қаржылық талдау нәтижелерін 
қолданады. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- способны провести финансовый и 
управленческий анализ на предприятии и 
основных его структурных подразделениях;  
- оценить производственный потенциал 
предприятие и его использование;  

- -определить финансовое состояние 
предприятия и тенденции его развития; 
-  управлять проектами финансового и 
управленческого анализа;  
- Разрабатвать предложения, направленные 
на повышение эффективности деятельности 
предприятия; 

-  применять результаты финансового 
анализа в целях обоснования управленческих 
решений на предприятии. 

After successful completion of the course, students 

will be 

- be able to conduct financial and management analysis 
at an enterprise and its main structural subdivisions;  
- Evaluate the production potential of the enterprise 
and its use;  
- determine the financial state of the enterprise and 

trends of its development; 
- to manage financial and management analysis 
projects;  
- to develop proposals aimed at improving the 
efficiency of the enterprise; 
- to apply the results of financial analysis in order to 
substantiate management decisions at the enterprise. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Қаржылық жоспарлау және болжау  Финансовое планирование и прогнозирование  Financial planning and forecasting 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Экономикалық талдаудың негіздері. Қаржылық 
және басқарушылық талдаудың пәні, міндеттері 
және түрлері. Қаржылық және басқарушылық 
талдаудың тәсілдері мен әдістері. Факторлық 
талдау әдістері. Өлшеу әдістері және 

детерминирлік талдаудағы факторлардың әсері. 

Основы экономического анализа. Предмет, задачи 
и виды финансового и управленческого анализа. 
Приемы и методы финансового и 
управленческого анализа. Методика факторного 
анализа. Способы измерения и влияния  факторов 

в детерминированном анализе. Экономико-

Fundamentals of economic analysis. The subject, tasks 
and types of financial and managerial analysis. 
Techniques and methods of financial and managerial 
analysis. Methods of factor analysis. Methods of 
measuring and influence of factors in deterministic 

analysis. Economic and mathematical methods of 
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Экономикалық және математикалық талдау 
әдістері. Қорларды анықтау және есептеу 
әдістері.  Қаржылық талдаудың тұжырымдамасы, 
құны, мақсаттары және ақпараттық қолдау. 
Кәсіпорынның маркетингтік қызметін талдау. 

Өндіріс пен сатуды талдау және басқару. Еңбек 
ресурстарын қолдануды талдау. 
Негізгіқұралдарды қолдануды талдау. 
Материалдық ресурстарды қолдануды талдау. 
Өндіріс құнын талдау.  Капиталды қалыптастыру 
мен бөлуді талдау. Қаржылық нәтижелерді 
талдау. 

математические методы анализа. Методика 
выявления и подсчета резервов. Понятие, 
значение, задачи и информационное обеспечение 
финансового анализа. Анализ маркетинговой 
деятельности предприятия. Анализ и управление 

объемом производства и продаж. Анализ 
использования трудовых ресурсов. Анализ 
использования основных средств. Анализ 
использования  материальных ресурсов. Анализ 
себестоимости продукции. Анализ формирования 
и размещения капитала. Анализ финансовых 
результатов.  

analysis. Methods of identifying and calculating 
reserves. The concept, meaning, tasks and information 
support of financial analysis. Analysis of marketing 
activity of the enterprise. Analysis and management of 
production and sales volume. Analysis of the use of 

human resources. Analysis of the use of fixed assets. 
Analysis of the use of material resources. Analysis of 
the cost of production. Analysis of the formation and 
allocation of capital. Analysis of financial results. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Кайырбаева Г.К. Кенжебекова  Д.С. Kenzhebekova D.S. 

 
 

Банк тәуекелдері / Банковские риски /  Banking Risks 

банктік тәуекелдер үшін басқаруда теориялық 
және практикалық білімді қалыптастыру және 
банкішілік бақылау мен аудитті ұйымдастыру 

жолымен  олардың алдын алу. 

формирование теоретических и практических 
знаний в области управления за банковскими 
рисками и предотвращения их путем организации 

внутрибанковского контроля и аудита. 

formation of theoretical and practical knowledge in 
the field of management of bank risks and their 
prevention by organizing intrabank control and audit. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- қаржы нарығының үрдістерін, процестері мен 
құралдарын талдайды; 
- банктік тәуекелдерді зерттеу саласында 
әдістемелік білім мен практикалық дағдыларды 
қолданады; 
- банктердегі тәуекелдерді бағалау және азайту 

саласына әсер етудің игерілген әдістерін 
бағалауды және өңдейді; 
- тәуекелдерді басқару саласында түбегейлі жаңа 
идеялар мен өнімдерді ұсынады; 
- тәуекелдерді басқарудың жаңа қаржы 
құралдарын құрастырады; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- анализировать тенденции, процессы и 
инструменты финансового рынка;  
- применять методические знания и практические 
навыки в сфере исследования банковских рисков;  
- оценивать и перерабатывать освоенные методы 

воздействия на сферу оценки и минимизации 
рисков в банках; 
-предлагать принципиально новые идеи и 
продукты в области управления рисками;  
- конструировать новые финансовые инструменты 
управления рисками; 

After successful completion of the course, students 

will 

- analyze financial market trends, processes and 
instruments;  
- apply methodological knowledge and practical 
skills in the field of banking risk research;  
- evaluate and revise mastered methods to influence 

the sphere of risk assessment and minimization in 
banks; 
-to propose fundamentally new ideas and products in 
the field of risk management  
- to design new financial instruments for risk 
management; 
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- несие институттарының қаржылық жағдайын 
талдайды; 
- компаниялар мен қаржы институттарын қысқа 
мерзімді және ұзақ мерзімді қаржыландыру үшін 
капитал көздерін талдайды. 

- анализировать финансовое состояние кредитных 
институтов; 
- анализировать источники капитала для 
краткосрочного и долгосрочного финансирования 
компаний и финансовых институтов. 

- analyze the financial condition of credit institutions; 
- to analyze the sources of capital for short-term and 
long-term financing of companies and financial 
institutions. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Несиелік іс  Кредитное дело The loan deal 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Банктік тәуекелдер ұғымы және олардың жіктелуі. 
Банктік тәуекелдерді басқару. Сыртқы 
реттелмейтін тәуекелдерді басқару. Валюталық 
тәуекелдер және оларды азайту әдістері. 
Банктердің ішкі тәуекелдері. Активтік 
операциялардың тәуекелдері. Портфельдік 
тәуекел. Лизингтік және факторингтік тәуекелдер. 
Кредиттік тәуекел, кредиттік тәуекелді басқару. 

Пайыздық тәуекел және оны азайту әдістері. 
Тәуекелдерді азайту бойынша банктердің 
стратегиясы. Банкішілік бақылау және аудит. 
Банкішілік бақылау және аудит жүйесіндегі 
қадағалау органдары. Банк тәуекелдерін басқаруда 
жаңа технологияларды енгізу. 

Понятие банковских рисков и их классификация. 
Управление банковскими рисками. Управление 
внешними нерегулируемыми рисками. Валютные 
риски и методы их минимизации. Внутренние 
риски банков. Риски активных операций. 
Портфельный риск. Лизинговый и факторинговый 
риски. Кредитный риск, управление кредитным 
риском. Процентный риск и методы его 

минимизации. Стратегии банков по минимизации 
рисков. Внутрибанковский контроль и аудит. 
Надзорные органы в системе внутрибанковского 
контроля и аудита. Внедрение новых технологий в 
управлении банковскими рисками 

The concept of banking risks and their classification. 
Management of banking risks. Management of 
external unregulated risks. Currency risks and 
methods of minimizing them. Internal risks of banks. 
Risks of asset operations. Portfolio risk. Leasing and 
factoring risks. Credit risk, credit risk management. 
Interest risk and methods of minimizing it. Strategies 
of banks for minimizing risks. Intra-bank control and 

audit. Supervising bodies in the system of internal 
control and audit. Introduction of new technologies 
in banking risk management. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Абжанова А.К. Тастемирова Ж.А. Tastemirova Zh.A. 

 
 

Қаржылық бақылау және аудит / Финансовый контроль и аудит /  Financial control and audit 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose 

Студенттердің қаржылық-бюджеттік ұйымдарда 
бақылау мен аудиттің теориялық және 
практикалық аспектілері бойынша біртұтас білім 
жүйесін қалыптастыру. 

Формирование у студентов целостной системы знаний 
по теоретическим и практическим аспектам контроля 
и аудита в финансово-бюджетных организациях. 

Formation of an integral system of students' 
knowledge of theoretical and practical aspects 
of control and audit in financial and budgetary 
organizations. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes    ON/РО13 
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Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- ұйымның қаржы қаражаттарының есебін 
және бақылауын жүргізу; 

- есеп беру құжаттарын дайындау мен  
рәсімдеуге қатысу; 

- қаржылық бақылаудың мәнін, мазмұнын, 
пәнін, әдіснамалық негіздерін түсіну; 

- қаржылық бақылау жүргізу үшін 
мемлекеттік және ведомстволық бақылау-тексеру 
қызметтерінің, қоғамдық және тәуелсіз 
аудиторлық ұйымдардың қызметін реттейтін 
нормативтік-құқықтық актілерді қолдану; 

- Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы 
салық заңнамасын білу; 

- қаржылық және статистикалық есептілікті 
жүргізу нормалары мен қағидалары; 

- бухгалтерлік, салықтық және басқару 
есебінің стандарттары; 

- қаржылық бақылауды жүзеге асыру кезінде 
құжаттарды тексеру рәсімдері мен тәсілдерін 

ұйымдастыру технологиясын білу; 
- құжаттамалық және нақты қаржылық 

бақылаудың негізгі әдістерінің сипаттамаларын 
бағалау; 

- құрылтай және есеп-қаржы құжаттарымен 
жұмыс істеу; 

- кәсіпорындарда қаржылық бақылау және 

аудиторлық тексерулер жүргізу нәтижелерін 
қорытуға қабілетті. 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- уметь вести учет и контроль финансовых средств 
организации; 

- контролировать  составление и оформление 

отчетной документации; 
- понимать сущность, содержание, предмет, 

методологические основы финансового контроля; 
- применять нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность государственных и 
ведомственных контрольно-ревизионных служб, 
общественных и независимых аудиторских 

организаций для проведения финансового контроля; 
- знать действующее в Республике Казахстан 

налоговое законодательство. 
- нормы и правила ведения финансовой и 

статистической отчетности; 
- стандарты бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета; 
- знать  технологию организации процедур и 

приемов проверок документов при осуществлении 
финансового контроля; 

- оценивать характеристики основных способов 
документального и фактического финансового 
контроля; 

- работать с учредительными и учетно-
финансовыми документами; 

- способны обобщать результаты проведения 
финансового контроля и аудиторских проверок на 
предприятиях. 

After successful completion of the course, 

students will be 

- be able to keep track of the organization's 
finances; 

- to participate in the preparation and 

execution of reporting documentation; 
- understand the essence, content, subject 

and methodological bases of financial control; 
- To apply normative-legal acts regulating 

the activity of state and departmental control 
and auditing services, public and independent 
auditing organizations for carrying out 

financial control; 
- To know the tax legislation being in 

force in the Republic of Kazakhstan; 
- norms and rules of financial and 

statistical reporting; 
- Accounting, tax and management 

accounting standards; 
- To know the technology of organization 

of procedures and methods of checking 
documents in the implementation of financial 
control; 

- to assess the characteristics of the main 
methods of documentary and actual financial 
control; 

- work with constituent and accounting 

and financial documents; 
- are able to summarize the results of 

financial controls and audits at enterprises. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Қаржылық  менеджмент  Финансовый менеджмент  Financial Management 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary/ Course summary/ Coursesummary 

Қаржылық бақылаудың мәні, пәні мен түрлері.  Сущность, предмет и виды финансового контроля. The essence, subject and types of financial 
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Мемлекеттік қаржылық бақылауды ұйымдастыру.  
Қаржылық бақылаудың нормативті - құқықтық 
және ақпаратты негіздері.  Қаржы-шаруашылық 
бақылауды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету. 
Жарғылық   және   есептік- қаржылық құжаттарды 

тексеру. Кассалық-банктік операцияларды бақылау 
және тексеру. Ақша      қаражаты      қозғалысының 
операциялық аудиті. Еңбекақы төлеу бойынша 
персоналмен есеп айырысуды бақылау және 
тексеру. 
Ұзақ мерзімді активтерді бақылау және аудит.  
Тауарлық-материалдық қорларды бақылау және 

аудит. Дебиторлық қарыздардың бақылауы мен 
аудиті.  Меншікті капитал мен міндеттемелердің 
операциялық аудиті. Шығындардың   және   
табыстардың операциондық аудиті.  Қаржылық  
жағдайдың операциондылық аудиті. Қаржылық 
бақылау және аудиторлық тексеру нәтижелерін 
жалпылау. 

Организация государственного финансового 
контроля. Нормативно-правовые и информационные 
основы финансового контроля. Научно-методическое 
обеспечение финансово-хозяйственного контроля. 
Проверка уставных и учетно-финансовых документов. 

Контроль и проверка кассово-банковских операций. 
Операционный аудит движения денежных средств. 
Контроль и проверка расчетов с персоналом по оплате 
труда. Контроль и аудит долгосрочных активов. 
Контроль и аудит товарно-материальных запасов. 
Контроль и аудит дебиторской задолженности. 
Операционный аудит собственного капитала и 

обязательств. Операционный аудит затрат и доходов. 
Операционный аудит финансового состояния. 
Обобщение результатов финансового контроля и 
аудиторской проверки. 

control. Organization of state financial 
control. Normative-legal and information 
bases of financial control. Scientific and 
methodological support of financial and 
economic control. Control of statutory and 

accounting and financial documents. Control 
and inspection of cash and banking 
operations. Operational audit of cash flow. 
Control and audit of settlements with the staff 
on remuneration. Control and audit of long-
term assets. Control and audit of inventory. 
Control and audit of receivables. Operational 

audit of equity and liabilities. Operational 
audit of costs and revenues. Operational audit 
of financial condition. Summary of financial 
control and audit results. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Coursefeatures 

Кафедра филиалдарында сабақтар өткізу, практик-

мамандарды шақыру, мемлекеттік қызмет 
өкілдерімен іскерлік кездесулер өткізу және т. б. 

Проведение занятий на филиалах кафедры, 

приглашение специалистов-практиков, проведение 
деловых встреч с представителями государственной 
службы и др. 

Conducting classes at the department's 

branches, inviting practitioners, holding 
business meetings with representatives of the 
civil service, etc. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager/ Programmemanager 

Кайырбаева Г.К.,Завьялова Е.Н. Кайырбаева Г.К.,Завьялова Е.Н. Zavyalova E.N., Kaiyrbaeva G.K. 
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Банктік қадағалау / Банковский надзор / Bank supervision  

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Банктік қадағалау, банктердің қызметіне 
қаржылық жағдайды реттеу және бақылау 
саласында қажетті теориялық және практикалық 
білім жүйесін қалыптастыру. 

формирование системы необходимых 
теоретических и практических знаний в области 
банковского надзора, регулирования и контроля 
финансового состояния за деятельностью банков. 

formation of a system of necessary theoretical and 
practical knowledge in the field of banking supervision, 
regulation and control of the financial condition of 
banks. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- банк мүлкінің, ақша қаражатының, кредиттерінің, 
қорларының жай-күйі мен қозғалысы туралы, 
кірістері мен шығыстары туралы, банктердің 
банктің жарғылық қызметін басқару, тарихы және 
талдау мақсатында қалыптастырылатын 
пруденциалдық нормативтерді сақтауы туралы 
ақпарат ағынының дұрыстығын бағалайды; 
- банктік қадағалауды ұйымдастырудың 

тиімділігін бағалайды; 
- банк қызметіне қадағалау жүргізу әдістемесін 
ұтымды пайдаланады; 
- банктік қадағалаудың заңнамалық және 
нормативтік негізін сақтауды қолданады, 
- шаралар қабылдай және кемшіліктерді түзете 
отырып, банктердің белгіленген заңнамалық 

актілерді сақтауын тексереді. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- оценивать достоверность информационного 
потока о состоянии и движении имущества банка, 
денежных средств, кредитов, фондов, о доходах и 
расходах, соблюдении банками пруденциальных 
нормативов, формируемых с целью управления, 
истории и анализа уставной деятельности банка; 
- оценивать эффективность организации 

банковского надзора;  
- рационально использовать методики проведения 
надзора за деятельностью банка; 
- применять соблюдать законодательную и 
нормативную основу банковского надзора, 
- проверять соблюдение банками установленных 
законодательных актов, с принятием мер и 

исправлению недостатков. 

After successful completion of the course, trainees 

will 

- evaluate the reliability of the information flow 
regarding the state and movement of bank assets, funds, 
credits, funds, income and expenses, compliance of 
banks with prudential norms, formed for the purpose of 
management, history and analysis of the bank's statutory 
activity 
- evaluate the efficiency of organization of banking 

supervision  
- rationally use the methods of bank supervision; and 
- to apply the legislative and regulatory framework of 
banking supervision 
- control the banks' compliance with the established 
legislative acts, taking measures and correcting 
deficiencies. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Несиелік іс  Кредитное дело The loan deal 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Банктік қадағалауды ұйымдастыру. Банктік 
қадағалауды жүзеге асыру әдістемесі. Банктік 
қадағалаудың заңнамалық және нормативтік негізі. 
ҚР Ұлттық Банкі мен Қазақстан Республикасы 
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 
рөлі мен маңызы. Банктік қадағалау 
тұжырымдамасы және қадағалау процесі. Банк 

қызметін қашықтықтан қадағалау. Банктің 

Организация банковского надзора. Методология 
осуществления банковского надзора. 
Законодательная и нормативная основа 
банковского надзора. Роль и значение 
Национального банка РК и Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и развитию 
финансового рынка. Концепции банковского 

надзора и надзорный процесс. Дистанционный 

Organization of banking supervision. Methodology of 
banking supervision. Legislative and regulatory basis for 
banking supervision. The role and importance of the 
National Bank of the RK and the Agency of the 
Republic of Kazakhstan for Regulation and 
Development of the Financial Market. Concepts of 
banking supervision and supervision process. Remote 

supervision over bank activity. Inspection (contact) 
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қаржылық жағдайын инспекциялық (байланыс) 
бақылау. Банктік қадағалауды ұйымдастырудың 
шетелдік тәжірибесі. 

надзор за деятельностью банка. Инспекционный 
(контактный) контроль финансового состояния 
банка. Зарубежный опыт организации банковского 
надзора.  

control of the financial condition of a bank. Foreign 
experience in organizing banking supervision. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Абжанова А.К. Тастемирова Ж.А. Tastemirova Zh.A. 

 
 

Салық менеджменті/ Налоговый менеджмент/Tax management 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose 

ел ауқымында мемлекеттік салық менеджментін 
жүзеге асыру шеңберінде нақты ұйым деңгейінде 
және макроэкономикалық деңгейде кәсіпкерлік 
қызметті ұйымдастыру жағдайында салық 
ағындарын басқарудың негіздері туралы білімді 
қалыптастыру. 

сформировать знания об основах управления 
налоговыми потоками в условиях организации 
предпринимательской деятельности на уровне 
конкретной организации и на макроэкономическом 
уровне в рамках осуществления государственного 
налогового менеджмента в масштабах страны.  

to form knowledge about the basics of tax flow 
management in the organization of entrepreneurial 
activity at the level of a particular organization and at 
the macroeconomic level in the implementation of state 
tax management on a national scale. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes    ОN/РО1 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- шоттарды төлеу, қарыздарды өтеу, 
пайыздарды, жалақыны төлеу, салықтарды және 
бюджетке және бюджеттен тыс қорларға басқа да 
міндетті төлемдерді аудару ережелерін, 
рәсімдерін және мерзімдерін білу; 

- ҚР Салық заңнамасын, салық жүйесінің 
элементтері мен принциптерін білу; 

- кірістерді уақтылы есептеуді және 
шығыстарды есепке алуды қамтамасыз ете білу; 

- нормативтік құжаттарды пайдалана білу; 
- ұйымдар мен жеке тұлғалар төлейтін 

салықтар мен алымдарды есептеуге; 

- салық декларацияларын толтыру; 
- салық декларациясына өзгерістер енгізу; 
- салық төлеушінің бухгалтерлік есептілігімен 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- знать правила, процедуры и сроки оплаты счетов, 
погашения займов, выплаты процентов, заработной 
платы, перечисления налогов и других обязательных 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 
- налоговое законодательство РК, элементы и 

принципы налоговой системы; 
- уметь обеспечивать своевременное начисление 
доходов и учет расходов; 
-пользоваться нормативными документами; 
- исчислять налоги и сборы, уплачиваемые 
организациями и физическими лицами; 
- заполнять налоговые декларации; 

- вносить изменения в налоговые декларации; 
- работать с бухгалтерской отчетностью 
налогоплательщика; 

After successful completion of the course, students 

will be 

- know the rules, procedures and deadlines for 
payment of bills, repayment of loans, payment of 
interest, wages, transfer of taxes and other mandatory 
payments to the budget and extrabudgetary funds; 

- tax legislation of RK, elements and principles of 

tax system; 
- be able to provide timely crediting of income and 

cost accounting; 
-be able to use regulatory documents; 
- calculate taxes and fees paid by organizations and 

physical persons; -fill out tax returns; -use regulatory 
documents; -make calculate taxes and fees paid by 

organizations and physical persons; 
- fill in tax declarations; 
- make changes to tax declarations; 
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жұмыс істеу; 
- салықтық құқық бұзушылықтар үшін 

салықтық санкцияларды есептеңіз. 

- рассчитывать налоговые санкции за совершение 
налоговых правонарушений. 

- work with taxpayer accounting reports; 
     - calculate tax penalties for tax offenses. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites/ 

Салық және салық салу Налоги и налогообложение Taxes and Taxation 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary/ Course summary/ Course summary 

Салықтық менеджментінің теориялық негіздері. 
Қазақстан Республикасының салық қызметі. 
Салықтық міндеттемесі. Салықтық әкімшілік 

жүйесі. Салықтық менеджментті жоспарлау. 
Салықтық менеджмент есебі. Салықтық 
әкімшілік жүйесіндегі реттеу. Шаруашылық 
субъектілердің салықтық есебі. 

Теоретические основы налогового менеджмента. 
Налоговая служба Республики Казахстан. Налоговое 
обязательство. Система налогового 

администрирования. Планирование в налоговом 
менеджменте. Учет в налоговом менеджменте. 
Регулирование в системе налогового 
администрирования. Налоговый учет 
хозяйствующих субъектов. 

Theoretical foundations of tax management. Tax 
Service of the Republic of Kazakhstan. Tax liability. 
System of tax administration. Planning in tax 

management. Accounting in tax management. 
Regulation in tax administration system. Tax 
accounting of business entities. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Салық салу процесінің ерекшеліктері, оның ел 
экономикасы үшін маңыздылығы салық 
менеджментін қаржы менеджментінің дербес 

саласы және Қазақстандағы басқару қызметіндегі 
дербес бағыт ретінде бөлу қажеттілігін 
туындатады. 

Особенности процесса налогообложения, его 
значимость для экономики страны вызывает 
необходимость выделения налогового менеджмента 

в качестве самостоятельной отрасли финансового 
менеджмента и самостоятельного направления в 
управленческой деятельности в Казахстане. 

Features of the taxation process, its importance to the 
economy of the country causes the need to allocate tax 
management as an independent branch of financial 

management and an independent direction in 
management activities in Kazakhstan. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager/ Programmemanager 

Кайырбаева Г.К-аға оқытушы 
Муратова Д.Д-аға оқытушы 

Муратова Д.Д.-ст.прподователь Кайырбаева Г.К.-
ст.преподователь 

Kaiyrbaeva G.K.-staff teacher 
Muratova D.D.-staff teacher 

 
 
 
 
 

Банктік менеджмент / Банковский менеджмент / Bank management 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

коммерциялық банктердің, олардың 
ұйымдастылуын, операцияларды және 
жұмыскерлерді басқаруларымен қоса алғанда, 

приобретение знаний об управлении 
деятельностью коммерческого банка, включая ее 
организацию, управление операциями банка и 

acquiring knowledge of commercial bank 
management, including its organization, 
management of bank operations and personnel 
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қызметтерін басқару туралы білім алу. управление персоналом management 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- банк қызметін жоспарлау мен талдауды жүзеге 
асырады, 
- банк қызметін ұйымдастыруға, кредит 
ресурстарын және банк тәуекелін басқаруға, 

банктердің өтімділігін қолдауға байланысты 
практикалық мәселелерді шешеді; 
-  ақпараттық базаны бағалайды; 
- экономикалық жағдайға сәйкес шешімдер 
қабылдайды 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-  - осуществлять планирование и анализ банковской 
деятельности,  

-  - решать практические вопросы, связанные с 

организацией деятельности банка, управлением 
кредитными ресурсами и банковским риском, 
поддержанием ликвидности банков; 

-  - оценивать информационную базу;  
-  - принимать решения в соответствии с 

экономической ситуацией. 

Upon successful completion of the course, 

students will 

- carry out planning and analysis of banking 
activities,  
- address practical issues related to the 

organization of bank activity, management of 
credit resources and bank risk, maintenance of 
bank liquidity 
- assess the information base;  
- make decisions in accordance with the economic 
situation. 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Несиелік іс  Кредитное дело Credit business 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Банктік менеджмент мәні. Банктің 

ұйымдастырушылық – басқарушылық құрылымы. 
Банкте корпоративтік басқару негізі. Банк 
қызметін ішкі бақылауды ұйымдастыру. Банк 
жұмыскерлерін басқару негіздері. Қаржылық 
талдау және оның коммерциялық банкті 
басқарудағы рөлі. Банктік жоспарлаудың жүйесі. 
Банктің меншікті ресурстары мен капиталын 
басқару. Банктің депозиттік саясаты. 

Несиелендіруді басқару. Банктің өтімділігін 
басқару. Банк қызметінің табыстылығы мен 
пайдалылығын басқару. Қаржылық 
тәуекелділіктерді реттеу. Коммерциялық банк 
қауіпсіздігін басқару.  
 

Сущность банковского менеджмента. 

Организационно-управленческая структура банка. 
Основы корпоративного управления в банке. 
Организация внутреннего контроля за 
деятельностью банка. Основы управления 
персоналом банка. Финансовый анализ и его роль в 
управлении коммерческого банка. Система 
банковского планирования. Управление 
собственными ресурсами и капиталом банка. 

Депозитная политика банка. Управление 
кредитованием. Управление ликвидностью банка. 
Управление доходностью и прибыльностью 
деятельности банка. Управление финансовыми 
рисками. Управление безопасностью 
коммерческого банка. 

The essence of bank management. The 

organizational and managerial structure of the 
bank. The basics of corporate governance in the 
bank. Organization of internal control of the bank. 
Basics of bank personnel management. Financial 
analysis and its role in commercial bank 
management. A system of bank planning. 
Managing the own resources and capital of a 
bank. The deposit policy of the bank. Managing 

the lending. Managing the liquidity of the bank. 
Managing the profitability and profitability of the 
bank. Managing financial risks. Managing the 
security of a commercial bank. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Абжанова А.К. Тастемирова Ж.А. Tastemirova Zh.A. 

 


