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ӘЗІРЛЕУШІЛЕР/ РАЗРАБОТЧИКИ// DEVELOPERS: 

 

23.10.2020 жылы  П.Чужинов атындағы экономика және құқық институтының   директоры 

А.Табулденов бекіткен академиялық комитет әзірледі / Разработано академическим 

комитетом, утвержденным  директором института Экономики и права имени П.Чужинова от 

23.10.2020 года / Developed by the Academic Committee approved by the Director of the Institute 

of Economics and Law named after P.Chuzhinov on 23.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҰСЫНЫЛДЫ / РЕКОМЕНДОВАНО / RECOMMENDED: 

Экономика және қаржы кафедра отырысында қарастырылды, 2021 ж. 18.03. № 3 хаттама 

Рассмотрена на заседании кафедры экономики и финансов , протокол № 3 от 18.03.2021г. 

Considered at a meeting of the department,protocol No. 3 dated 18.03.2021y. 

 

 

 

П.И Чужинов атындағы Экономика және құқық институттың әдістемелік комиссиясында 

талқыланды, 2021 ж. 16.04. № 2 хаттама 

Обсуждена на заседании методической комиссий института Экономики и права имени 

П.И.Чужинова протокол № 2 от 16.04. 2021 г. 

Discussed at a meeting of the methodological commissions of the P.I. Chuzhinov Institute of 

Economics and Law ,protocol No.2 dated 16.04.2021y. 

 

 

 

Оқу әдістемелік кеңесінің шешімімен ұсынылды, 2021 ж.20.04. № 4 хаттама 

Рекомендована решением Учебно-методического совета, протокол № 4 от 20.04.2021 г. 

Recommended by the decision of the Educational and Methodological Council, 

Protocol No.2 dated 20.04.2021y. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Келесі құжаттар негізінде жасалды: 

- Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттары, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірінің 

2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы ( 05.05.2020 ж. ӛзгертулер мен 

толықтыруларнегізінде); 

- Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу 

жӛніндегі республикалық үшжақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы 

бекітілген Ұлттық біліктілік шеңбері; 

- Кәсіби стандарт:" Қаржы менеджменті "Қазақстан Республикасы" Атамекен " 

Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Тӛрағасы орынбасарының 26.12.2019 

ж. № 263 бұйрығына 94-қосымша 

 

 

Разработана  на основании следующих документов: 

- ГОСО всех уровней образования, утверждено приказом Министра образова-

ния и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604(с изменени-

ями и дополнениями от 05.05.2020г.); 

- Национальная рамка квалификаций, утвержденная протоколом от 16 марта 

2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнер-

ству и регулированию социальных и трудовых отношений; 

- Профессиональный стандарт: «Финансовый менеджмент» Приложение № 94 к 

приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпри-

нимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 26.12.2019г №263 

 

 

 

Developed on the basis of the following documents: 

- SES of all levels of education, approved by order of the Minister of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan dated October 31, 2018 No. 604; 

- National qualifications framework approved by the protocol of March 16, 2016 by 

the Republican tripartite commission on social partnership and regulation of social 

and labor relations; 

- Professional Standard: "Financial Management" Annex № 94 to the order of the 

Vice-Chairman of the Board of the National Chamber of Entrepreneurs of the Repub-

lic of Kazakhstan "Atameken" from 26.12.2019 № 263 
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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы 

Passport of the educational program 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

6В04104  Қаржы /  

Финансы/  

Finance 

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

6B04 Бизнес, басқару және құқық /   

Бизнес, управление и право /  

Business, Management  and  Law  

 

Даярлау бағытының коды 

мен жіктелуі/  

Білім беру бағдарламалары 

тобы/ 

Код и классификация  

направлений подготовки/ 

Группа образовательных 

программ / 

Code and classification 

areas of training/ Group of 

educational programs 

6B041 Бизнес және басқару /  

Бизнес и управление /  

Business and Management 

 

В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі /   

Финансы, экономика и банковское и страховое дело /  

Finance, economics and banking and insurance 

 

 

Білім ББ түрі/ Вид ОП/EP 

type 

Қолданыстағы / Действующая / Acting  

ББХСЖ бойынша деңгейі/ 

Уровень по МСКО/ISCED 

level 

ББХСШ /МСКО/ISCED 6 

ҰБШ бойынша 

деңгейі/Уровень по 

НРК/NQF level 

ҰБШ /НРК/NQF 6 

СБШ бойынша деңгейі/ 

Уровень по ОРК/ORK level 

СБШ/ОРК//ORK 6 (6.1) 

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Formofstudy 

Күндізгі/Очное /Fulltime 

Оқу мерзімі/Срок 

обучения/Training period 

4 жыл/ 4 года/4 years 

Оқыту тілі/Язык 

обучения/Language of in-

struction  

қазақ және орыс / 

казахский и русский /  

kazakh and russian 

Кредит кӛлемі/ 

Объем кредитов/Loanvolume 

Академиялық кредит/ Академических кредитов 240 /  

Academic credits 240 ECTS 

Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы / 

The purpose of the educational program 

Қоғамдық, қаржылық және банк секторының экономикасын басқаруда қазіргі заманғы әдістерді 

енгізуге және пайдалануға қабілетті қаржы және қаржылық менеджмент, қаржылық бақылау 

және талдау, банк ісі саласында жоғары кәсіби мамандарды даярлау. 

Подготовка высокопрофессиональных специалистов в области финансов и финансового ме-

неджмента, финансового контроля и анализа, банковского дела, способных внедрять и исполь-

зовать современные методы в управление экономикой общественного, финансового и банков-



ского сектора. 

Training of highly qualified specialists in the field of Finance and financial management, financial con-

trol and analysis, banking, able to implement and use modern methods in the management of the econ-

omy of the public, financial and banking sector. 

Берілетіндәреже/Присуждаемая степень/Awarded degree 

6В04104 Қаржы білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры  

Бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе 6B04104 Финансы 

Bachelor of Business and Management in the 6B04104 Finance degree program 

Маман лауазымдарының тізбесі/Перечень должностей по ОП/List of positions on OP 

қаржы жӛніндегі бас және жетекші маман, қаржы директоры, коммерциялық менеджер, қаржылық 

талдаушы, аудитор немесе ревизор, сыртқы экономикалық қызмет жӛніндегі маман: республикалық, 

ӛңірлік және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдарда, банктерде, биржаларда, қаржы және 

сақтандыру компанияларында, инвестициялық қорларда, ҚР Қаржы министрлігінде, ҚР Ұлттық 

Банкінде, мемлекеттік емес зейнетақы қорларында, қазынашылық органдарында, әртүрлі деңгейдегі 

әкімдіктер жанындағы қаржы басқармаларында және бӛлімдерінде, меншіктің барлық нысанындағы 

кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы қызметтерінде, т. б. жоғары кәсіби білімді талап ететін лауа-

зымдарда, колледж оқытушысы. 

главный и ведущий специалист по финансам, финансовый директор, коммерческий менеджер, 

финансовый аналитик, аудитор или ревизор, специалист по внешнеэкономической деятельно-

сти: в государственных органах республиканского, регионального и местного уровня, банках, 

биржах, финансовых и страховых компаниях, инвестиционных фондах, Министерстве финансов 

РК, Национальном Банке РК, в негосударственных пенсионных фондах, органах казначейства, 

финансовых управлениях и отделах при акиматах различного уровня, финансовых службах 

предприятий и организаций всех форм собственности, т.е. на должностях, требующих высшего 

профессионального образования, преподаватель колледжа. 

Chief and leading specialist in finance, financial director, commercial manager, financial analyst, auditor or 

auditor, specialist in foreign economic activity: in state bodies of national, regional and local level, banks, 

stock exchanges, financial and insurance companies, investment funds, Ministry of Finance, National Bank 

of Kazakhstan, non-governmental pension funds, treasury, financial departments and departments at akimats 

at various levels, financial services of enterprises and organizations of all e. in positions requiring higher pro-

fessional education, college teacher. 

Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ 

Objects of professional activity 

республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар, зейнетақы және сақтандыру 

ұйымдары, биржалар, бюджеттік мекемелер мен ұйымдар, әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы 

шаруашылық жүргізуші субъектілер, кредиттік серіктестіктер, ломбардтар, ипотекалық және 

лизингтік компаниялар, коммерциялық банктер, инвестициялық қорлар, ғылыми-зерттеу ұйымдары, 

колледждер. 

государственные органы республиканского и территориального уровня, пенсионные и страхо-

вые организации, биржи, бюджетные учреждения и организации, хозяйствующие субъекты раз-

личных организационно-правовых форм, кредитные товарищества,  ломбарды, ипотечные и ли-

зинговые компании,  коммерческие банки, инвестиционные фонды, научно-исследовательские 

организации, колледжи. 

state bodies of the republican and territorial level, pension and insurance organizations, stock exchanges, 

budgetary institutions and organizations, business entities of various organizational and legal forms, credit 

partnerships, pawnshops, mortgage and leasing companies, commercial banks, investment funds, research 

organizations, colleges. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности/Professional activities 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық; 

- ӛндірістік-технологиялық; 

- есептеу-жобалау; 

- эксперименттік-зерттеу; 



- экономикалық; 

- білім беру. 

- организационно-управленческая; 

- производственно-технологическая; 

- расчетно-проектная; 

- экспериментально-исследовательская; 

- экономическая;  

- образовательная. 

- organizational and managerial; 

- industrial and technological; 

- calculation and design; 

- experimental-research; 

- economics;  

- educational. 

Кәсіби қызметінің функциялары/Функции профессиональной деятельности/ 

Functions of professional activity 

-  есептік және статистикалық ақпаратты жинау, деректерді ӛңдеу және оны басқару шешім-

дерін қабылдау үшін басшылардың, инвесторлардың, кредиторлардың, сыртқы және ішкі пай-

даланушылардың пайдалануына дайындау; 

- қаржыландыру, Кредиттеу, қарыз алу, баға белгілеу, инвестициялау, ӛндіріс әдістері бойынша 

балама шешімдерді талдау және бағалау; 

- - тұтастай экономиканың мемлекеттік және жеке секторлары кәсіпорындары мен мекеме-

лерінің қаржы және қаржы-шаруашылық қызметін басқару және бақылау; 

-қаржылық-кредиттік қатынастарды ұйымдастыру мен басқарудың заңнамалық-нормативтік 

актілерге сәйкестігін тексеру, сондай-ақ консультациялық қызметтер кӛрсету; 

- - экономикалық агенттер арасындағы қаржылық қатынастарды реттейтін нормативтік 

актілерді әзірлеу; 

- колледжде экономикалық пәндерді оқыту 

- сбор отчетной и статистической информации, обработка данных и подготовка ее к использова-

нию руководителями для принятия управленческих решений, инвесторами, кредиторами, внеш-

ними и внутренними пользователями; 

- анализ и оценка альтернативных решений по финансированию, кредитованию, заимствованию, 

ценообразованию, инвестированию, методов производства; 

- управление и контроль финансовой и финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

учреждений государственного и частного секторов экономики в целом; 

- проверка соответствия организации и управления финансово-кредитными отношениями зако-

нодательно-нормативным актам, а также оказание консультационных услуг; 

- разработка нормативных актов, регулирующих финансовые отношения между экономическими 

агентами; 

- преподавание экономических дисциплин в колледже. 

- collection of reporting and statistical information, data processing and preparation for use by manag-

ers to make management decisions, investors, creditors, external and internal users; 

- Analysis and evaluation of alternative solutions for financing, lending, borrowing, pricing, invest-

ment, production methods; 

- management and control of the financial and financial and economic activities of enterprises and in-

stitutions in the public and private sectors of the economy as a whole; 

- verification of compliance of the organization and management of financial and credit relations with 

legislative and regulatory acts, as well as the provision of advisory services; 

- development of normative acts regulating financial relations between economic agents; 

- teaching of economic disciplines in the college. 

Жалпы қабілеттері/Общие компетенции/General competences 

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қабілетті болады: 



ЖК 1 патриот пен азаматтың белсенді позициясы бар қазіргі жаһандану қоғамында болып 

жатқан жағдайларды объективті бағалау үшін тарихи білімді қолдануға; 

ЖК 2 тарихи фактілерді білуді қолдана отырып, нақты әлеуметтік, саяси, мәдени мәселелерді 

шешуді жоспарлау үшін; 

ЖК 3 философиялық білімді түсіндіреді және оның негізінде дүниетаным мен этикалық 

позицияны қалыптастырады; 

ЖК 4 табысты жазбаша және ауызша сӛйлесу үшін тілдің стилистикалық құралдарын дұрыс 

қолданады; 

ЖК 5 үш тілді ортада қарым-қатынас пен таным мәселелерін шешеді; 

ЖK 6 цифрлық қорғаныс және қауіпсіздік құралдарын қолданады; 

ЖК 7 ӛмір бойы АКТ туралы білімді жақсартуға; 

ЖК 8 кәсіптік сала мәселелерінің философиялық мазмұнын анықтау үшін маңызды 

философиялық тұжырымдамаларды сыни тұрғыдан бағалауға; 

ЖК 9 тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайды 

бағалауға; 

ЖK 10 әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология сабақтарын синтездейді; 

ЖК 11 қазіргі қоғамның ӛзекті мәселелеріне қатысты ӛзінің моральдық позициясын 

тұжырымдайды және сауатты түрде дәлелдейді; 

ЖК 12 дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы ӛмір бойы жеке тұлғаның даму 

траекториясын құрады; 

ЖK 13 азаматтық жауапкершілікті, кӛшбасшылықты, кәсіби мәселелерді шешуде тиімді 

ұжымдық жұмысты кӛрсетеді; 

ЖК 14 ӛз қажеттіліктері мен себептерін шағылыстырады. 

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет способен: 

ОК 1 применять историческое знание для объективной оценки происходящих в современном 

глобализирующемся обществе с активной позицией патриота и гражданина; 

ОК 2  планировать решение конкретных социальных, политических, культурных проблем с 

ипользованием знания исторических фактов; 

ОК 3 интерпретировать философские знания и выстраивать на их основании мировозренческую 

и этическую позицию; 

ОК 4 корректно использовать стилистичекие средства языка для успешной письменной и 

устной коммуникации; 

ОК 5 решать задачи коммуникации и познания в условиях трехязычья; 

ОК 6 применять средства цифровой защиты и безопасности; 

ОК 7 совершенствовать знания ИКТ в течении всей жизни; 

ОК 8 критически оценивать философские концепции актуальные для выявления философского 

содержания проблем профессиональной области; 

ОК 9 давать оценку ситуации в различных сферах межличностной, социальной и 

профессиональной коммуникации; 

ОК 10 синтезировать занания социологии, политологии, культурологии и психологии; 

ОК 11 формулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по 

отношению к актуальным проблемам современного общества; 

ОК 12 выстраивать траекторию личностного развития на протяжении всей жизни посредством 

методов и средств физической культуры; 

ОК 13 демонстрировать гражданскую ответственность,лидерство,эффективную работу в 

команде при решении профессиональных задач; 

ОК 14 рефлексировать свои потребности и мотивы. 

GC 1to apply historical knowledge for an objective assessment of what is happening in a modern glob-

alizing society with an active position of a patriot and a citizen; 

GC 2 plan the solution of specific social, political, cultural problems using the knowledge of historical 

facts; 

GC 3 interpret philosophical knowledge and build on its basis a worldview and ethical position; 



GC 4 correctly use the stylistic means of the language for successful written and oral communication; 

GC 5 to solve the problems of communication and cognition in a trilingual environment; 

GC 6 apply digital protection and security means; 

GC 7 improve ICT knowledge throughout life; 

GC 8 critically evaluate philosophical concepts that are relevant for identifying the philosophical con-

tent of the problems of the professional field; 

GC 9 assess the situation in various areas of interpersonal, social and professional communication; 

GC 10synthesize classes in sociology, political science, cultural studies and psychology; 

GC 11 to formulate and competently argue their own moral position in relation to the urgent problems 

of modern society; 

GC 12 to build a trajectory of personal development throughout life through the methods and means of 

physical culture; 

GC 13 demonstrate civic responsibility, leadership, effective teamwork in solving professional prob-

lems; 

GC 14 reflect on your needs and motives. 

БББ бойынша оқу нәтижелері/Результаты обучения по ОП/EP learning outcomes 

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қабілетті: 

ON1 Кірістерді уақтылы несиелеуді және шығыстарды есепке алуды қамтамасыз ету және 

белгіленген мерзімде кәсіпорынның қаржылық және есеп айырысу операцияларын жүргізу;  

ON 2 Компанияның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету стратегиясын әзірлеуге қатысу, 

кәсіпорын бӛлімшелері үшін белгіленген қаржылық стандарттардың орындалуын сүйемелдеу және 

бағалау;  

ON 3 қаржылық нарықтарды талдау, компания активтерін басқару және компанияның тиімді 

инвестициялық саясатын жүргізу; 

ON 4 Экономикалық проблемаларды зерделеуге жүйелі кӛзқарас дағдыларын иелену, 

макроэкономикалық нарықтардағы негізгі макроэкономикалық субъектілердің жағдайын және 

мінез-құлқын талдау бойынша экономикалық ойлауды қалыптастыру; 

ON 5 Ұйымның қаржылық жағдайын бағалау және есепке алу үшін қаржы құралдарын қолдану, 

қаржы деректерінің дұрыстығы мен тұтастығына және ұйымның активтерінің тұтастығына кепілдік 

беретін ұғымдарды қолдану; 

ON 6 Ақшаның, салықтың, коммерциялық банктің операцияларың, қаржы және құқықтың 

теориялық білімдерін практикалық қызметінде пайдалану және басқару шешімдерін экономикалық 

тұрғыдан негіздеу; 

ON 7 Қаржы институттарының кез келген қаржы мекемесінің орнын бағалау және бизнес-жоспарлар 

мен экономикалық мәртебе туралы болжамдарды сауатты түрінде жасау; 

ON 8 Коммерциялық банктің қаржылық жағдайын және отандық және шетелдік тәжірибені 

пайдаланатын шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық жағдайын бағалау және талдау; 

ON 9 Қаржылық және экономикалық проблемаларды шешу үшін қажетті заманауи бағдарламалық 

ӛнімдерді қолдану; 

ON 10 Бірқатар қаржы кӛрсеткіштері негізінде компанияның қаржылық жағдайын нашар анықтауға, 

тиімді басқару шешімдерін қабылдауға және қарыз алушының несиелік қабілеттілігін бағалауға 

мүмкіндік беру. 

ON 11 Қаржы құралдарының кірістілігі мен құндылығын бағалау; 
ON 12 Фискалдық, қаржылық, іскерлік және банктік қызметті жоспарлаудың  тиімді басқару 
шешімдерін қабылдау; 
ON 13 Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелерін талдау, есепке алу және бақылау. 

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет: 

ON 1 Обеспечивать своевременное зачисление доходов и учет расходов и совершать в установ-

ленные сроки финансово-расчетные операции предприятия;; 

ON 2 Участвовать в разработке стратегии обеспечения финансовой устойчивости фирмы, со-

провождать и оценивать выполнение финансовых нормативов, установленных для подразделе-

ний предприятия; 



ON 3 Анализировать финансовые рынки, управлять активами фирмы и проводить эффективную 

инвестиционную политику предприятия; 

ON 4 Владеть навыками системного подхода к исследованию экономических проблем, форми-

ровать экономический образ мышления по анализу состояния и поведения основных макроэко-

номических субъектов на макроэкономических рынках; 
ON 5 Способен  использовать финансовый  инструментарий для оценки и учета финансового 
состояния организации, применять концепции, обеспечивающих точность и целостность 
финансовых данных и сохранности активов организации; 
ON 6 Использовать знания по теории денег, налогов, операций коммерческого банка, финансов 
и права в своей практической деятельности и экономически обосновывать управленческие  ре-
шения; 
ON 7 Оценивать место любого финансово-кредитного учреждения в системе финансовых ин-
ститутов и грамотно составлять бизнес-планы и прогнозы экономического состояния; 
ON 8 Оценивать и анализировать финансовое состояние коммерческого банка и финансовое со-
стояние хозяйствующих субъектов, используя отечественный и зарубежный опыт; 
ON 9 Использовать современные программные продукты, необходимые для решения финансо-
во-экономических задач; 
ON 10 Выявлять нестабильное финансовое положение компании на основании ряда финансовых  
показателей и принимать эффективные управленческие решения и оценивать кредитоспособ-
ность заемщика; 
ON 11 Оценивать доходность и стоимость финансовых инструментов; 
ON 12 Планировать бюджетно-фискальную, финансово-хозяйственную  и банковскую деятель-

ности и принимать эффективные управленческие решения в соответствующей области 

ON 13 Анализировать, вести учет и контролировать результатов финансово-хозяйственной  

деятельности предприятия. 

Upon successful completion of this program, the student will: 

ON1 Ensure the timely crediting of income and accounting of expenses and perform financial and settlement 

operations of the enterprise in due time;; 

ON 2 Participate in the development of a strategy for ensuring the financial stability of the company, 

accompany and evaluate the implementation of financial standards established for the divisions of the 

enterprise; 

ON 3 Analyze financial markets, manage company assets and pursue an effective investment policy of the 

company; 

ON 4 Possess the skills of a systematic approach to the study of economic problems, to form an economic 

way of thinking on the analysis of the condition and behavior of the main macro-economic actors in 

macroeconomic markets; 

ON 5 To be able to use financial tools to assess and account for the financial condition of the organization, to 

apply the concepts that ensure the accuracy and integrity of financial data and the safety of the organization's 

assets; 

ON 6 To use knowledge of the theory of money, taxes, commercial bank operations, finance and law in their 

practice and economically justify management decisions; 

ON 7 Evaluate the place of any financial and credit institution in the system of financial institutions and 

competently make business plans and forecasts of economic condition; 

ON 8 Evaluate and analyze the financial condition of a commercial Bank and the financial condition of 

economic entities, using domestic and foreign experience; 

ON 9 Use modern software products, which are necessary to solve financial and economic problems; 

ON 10 Identify the unstable financial position of the company on the basis of a number of financial 

indicators and make effective management decisions and evaluate the creditworthiness of the borrower; 

ON 11 Evaluate the profitability and value of financial instruments; 

ON 12 Plan fiscal, financial,economic and banking activities and make effective management decisions in 

the relevant field; 

ON 13 Analyze, keep records and control the results of the financial and economic activities of the 

enterprise. 



Соотнесение результатов обучения по образовательной программе "6В04104 Финансы" 

с Профессиональным стандартом «Финансовый менеджмент» 

"6В04104 Қаржы " білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің арақатынасы" 

«Қаржылық  менеджмент» Кәсіби стандартымен 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Финансовый менеджер», 6 уровень ОРК – Бакалавриат 

КӘСІБИ КАРТА: «Қаржылық  менеджер», СБШ  6 деңгей – Бакалавриат 

 

ОN/ РО КС еңбек функциялары/ 

Трудовые функции ПС 

 

 

Біліктілік, дағдылар/ 

Умения, навыки 

 

Білімдер/Знания Личностные и 

 профессиональные  

компетенции (ПС)/ 

Жеке және кәсіби 

құзыреттіліктер 

(КС) 

ОN/РО1 

Обеспечивать своевременное 

зачисление доходов и учет 

расходов и совершать в 

установленные сроки финансово-

расчетные операции предприятия; 

 

Еңбек функциясы/ 

Трудовая функция 1 

Организация 

финансирования 

деятельности фирмы   

Задача 1: 

Обеспечение 

своевременного 

осуществления 

финансовых операций 

1. Обеспечивать своевременное 

зачисление доходов и учет 

расходов. 

2. Совершать в установленные 

сроки финансово-расчетные 

операции фирмы. 

1. Правила и процедуры 

совершения банковских 

операций. 

2. Правила и процедуры 

получения доходов и 

взимания задолженности. 

3. Правила, процедуры и 

сроки оплаты счетов, 

погашения займов, 

выплаты процентов, 

заработной платы, 

перечисления налогов и 

других обязательных 

платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 

Дисципллинированно

сть 

Уравновешенность 

ОN/РО2  

Участвовать в разработке 

стратегии обеспечения 

финансовой устойчивости фирмы, 

сопровождать и оценивать 

Еңбек 

функциясы/Трудовая 

функция 2: Финансовое 

планирование 

деятельности фирмы  

1. Участвовать в разработке 

стратегии обеспечения 

финансовой устойчивости фирмы. 

2. Участвовать в разработке 

проектов перспективных и 

1. Принципы финансового 

планирования, принципы 

достижения и сохранения 

финансовой устойчивости 

фирмы. 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 



выполнение финансовых 

нормативов, установленных для 

подразделений предприятия; 

 

Задача 1: 

Участие в подготовке 

финансовой стратегии 

организации 

текущих финансовых планов, 

прогнозных балансов и бюджетов 

денежных средств. 

2. Состав и структура 

финансовых планов 

фирмы, их взаимосвязь с 

прочими плановыми 

документами. 

Дисципллинированно

сть 

Уравновешенность 

Еңбек 

функциясы/Трудовая 

функция 2: Финансовое 

планирование 

деятельности фирмы  

Задача 2: 

Участие в подготовке 

проектов планов 

нефинансового характера 

1. Сопровождать подготовку плана 

реализации продукции (работ, 

услуг). 

2. Сопровождать подготовку плана 

капитальных вложений. 

3. Сопровождать подготовку плана 

научных исследований и 

разработок. 

4. Участвовать в планировании 

себестоимости продукции и 

рентабельности фирмы. 

1. Структура и состав 

производственной 

деятельности, 

номенклатуры 

производимых товаров, 

оказываемых услуг, 

выполняемых работ. 

2. Состав и структура 

фиксированных активов 

фирмы. 

3. Состав и структура 

научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских 

работ фирмы, принципы и 

процедуры получения и 

использования финансовых 

ресурсов на грантовой 

основе. 

4. Принципы учета затрат и 

расчета прибыли фирмы. 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 

Дисципллинированно

сть 

Уравновешенность 

Еңбек 

функциясы/Трудовая 

функция 2: Финансовое 

планирование 

деятельности фирмы  

Задача 3: 

Контроль выполнения 

нормативов использования 

ресурсов 

1. Оценивать выполнение 

финансовых нормативов, 

установленных для подразделений 

фирмы. 

1. Особенности 

оборачиваемости средств 

фирмы. 

2. Методики расчета 

финансовых нормативов. 

3. Принципы интеграции 

финансовых нормативов в 

контроль деятельности 

подразделений фирмы. 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 

Дисципллинированно

сть 

Уравновешенность 

ON/РО3  

Анализировать финансовые 

рынки, управлять активами 

Еңбек 

функциясы/Трудовая 

функция 3: Управление 

1. Оценивать риски финансовых 

инструментов. 

2. Оценивать эффективность 

1. Принципы оценки 

рисков и их 

диверсификации и 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 



фирмы и проводить эффективную 

инвестиционную политику 

предприятия 

 

активами фирмы  

Задача 1: 

Анализ финансовых 

рынков 

финансовых вложений. минимизации. 

2. Принципы оценки 

доходности и 

альтернативной цены 

финансовых вложений. 

Исполнительность 

Аккуратность 

Дисципллинированно

сть 

Уравновешенность 

Еңбек 

функциясы/Трудовая 

функция 3: Управление 

активами фирмы  

Задача 2: 

Участие в проведении 

эффективной 

инвестиционной политики 

фирмы 

1. Осуществлять расчеты 

структуры фиксированных, 

товарно-материальных и 

финансовых активов. 

2. Осуществлять расчеты износа и 

обесценения активов. 

3. Осуществлять расчеты 

эффективности финансовых 

вложений. 

1. Принципы 

формирования и 

использования активов 

фирмы. 

2. Современные методы 

бюджетирования, 

ориентированного на 

результат. 

3. Механизмы ликвидации 

активов. 

4. Механизмы восполнения 

выбывших активов. 

5. Методы оценки 

эффективности 

финансовых вложений. 

6. Учетная политика 

фирмы. 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 

Дисципллинированно

сть 

Уравновешенность 

ON/РО4 Еңбек 

функциясы/Трудовая 

функция 4: Анализ, учет и 

контроль результатов 

хозяйственной 

деятельности 

Задача 1: 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности фирмы 

1. Вести расчеты 

платежеспособности фирмы. 

2. Участвовать в учете финансово-

хозяйственной деятельности 

организации. 

3. Вести учет и осуществлять 

расчеты рентабельности 

производства. 

1. Принципы и механизмы 

обеспечения 

платежеспособности, 

современные методики 

расчета 

платежеспособности. 

2. Принципы и механизмы 

образования запасов и 

управления ими. 

3. Современные методики 

и механизмы 

максимизации прибыли и 

стоимости фирмы. 

4. Стандарты финансовой 

отчетности. 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 

Дисципллинированно

сть 

Уравновешенность 



Еңбек 

функциясы/Трудовая 

функция 4: Анализ, учет и 

контроль результатов 

хозяйственной 

деятельности 

Задача 2: 

Контроль над выполнением 

финансового плана 

1 Содействовать достижению 

индикаторов и показателей 

финансовой стратегии фирмы. 

2. Содействовать достижению 

индикаторов и показателей планов 

нефинансового характера. 

1. Механизмы достижения 

запланированных 

показателей финансового и 

нефинансового характера. 

2. Система планов фирмы. 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 

Дисципллинированно

сть 

Уравновешенность 

Еңбек 

функциясы/Трудовая 

функция 4: Анализ, учет и 

контроль результатов 

хозяйственной 

деятельности 

Задача 3: 

Учет движения 

финансовых средств 

1. Вести учет финансовых средств 

организации. 

2. Обеспечивать достоверность 

финансовой информации на 

вверенном участке. 

3. Участвовать в составлении и 

оформлении отчетной 

документации. 

1. Действующее в 

Республике Казахстан 

налоговое 

законодательство. 

2. Нормы и правила 

ведения финансовой и 

статистической отчетности. 

3. Стандарты 

бухгалтерского, налогового 

и управленческого учета. 

4. Принципы налогового 

администрирования и 

процедуры внешнего и 

внутреннего аудита. 

Работа в команде 

Ответственность 

Честность 

Исполнительность 

Аккуратность 

Дисципллинированно

сть 

Уравновешенность 

 

 



Білім беру бағдарласының мазмұны/Содержание образовательной программы/ Content of the educational program 

Модульді

ң атауы/ 

Название 

модуля/

Module 

name 

Модуль бойынша ОН/ 

РО по модулю/Module 

learning outcomes 

Компоне

нт цикілі 

(МК, 

ЖОО, 

ТК)/Цикл

, 

компонен

т (ОК, 

ВК, 

КВ)/Cycl

e, 

componen

t (OK, 

VK, KV) 

Пәндер 

коды 

/Код 

дисци-

плины/T

he code 

disciplin

es 

Пәннің 

/тәжірибенің 

атауы/ 

Наименование 

дисциплины 

/практики/ 

Name 

disciplines / 

practices 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Краткое описание дисциплины /Brief description of the 

discipline 

Креди

ттер 

саны/ 

Кол-

во 

кре-

дитов/

Numb

er of 

credits 

 

Се-

мест

р/Se

mest

er 

Қалыптасаты

н 

компетенция

лар 

(кодттары)/Ф

ормируемые 

компетенции 

(коды)/Forme

d 

competencies 

(codes) 

Тарихи-

филосо-

фиялық 

білім бе-

ру және 

рухани 

жаңғыру 

модулі/М

одуль 

историко

-

философ

ских 

знаний и 

духовной 

модерниз

ации/ 

Module 

of histori-

cal and 

philo-

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ЖК 1, ЖК 2, ЖК 3, 

ЖК 6, ЖК 8, ЖК 9,ЖК 

10, ЖК 11, ЖК 13, ЖК 

14 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ОК 1,ОК 2 , ОК3, ОК6, 

ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 

11, ОК 13, ОК 14 

 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will:GC 1, GC 2, GC 3, 

GC 6, GC 8,GC 9, GC 

10,GC 11, GC 13  GC 

ЖБП МК KKZT11

01 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі 

кезеңдері туралы объективті тарихи білім береді; 

студенттердің назарын мемлекеттілік пен тарихи-

мәдени процестердің қалыптасуы мен дамуы 

мәселелеріне бағыттайды. 

5 1 ЖК 1; ЖК 2 

ООД ОК SIK 

1101 

 

Современная 

история 

Казахстана 

Дисциплина дает объективные исторические зна-

ния об основных этапах истории современного 

Казахстана; направляет внимание студентов на 

проблемы становления и развития государствен-

ности и историко-культурных процессов. 
OOD OK CHK 

1101 

Contemprorar

y History of 

Kazakhstan 

The discipline provides objective historical 

knowledge about the main stages of the history of 

modern Kazakhstan; directs the attention of students 

to the problems of the formation and development of 

statehood and historical and cultural processes. 
ЖБП МК Fil 1102 Философия Пән студенттерде болашақ кәсіби іс-әрекет 

контекстінде философия туралы, оның негізгі 

бӛлімдері, мәселелері және оларды зерттеу әдістері 

туралы түсініктерді қалыптастырады.  Пән аясында 

студенттер философияның қоғамдық сананы 

5 

 

1 

 

ЖК 3; ЖК 8 



sophical 

knowledg

e and 

spiritual 

moderni-

zation 

14 

 

жаңғыртудағы рӛлін түсіну және қазіргі заманның 

жаһандық мәселелерін шешу контекстінде 

философиялық-дүниетанымдық және әдіснамалық 

мәдениеттің негіздерін зерттейді 

ООД ОК Fil 1102 Философия Дисциплина формирует у студентов целостное пред-

ставление о философии как особой форме познания 

мира, об основных ее разделах, проблемах и методах 

их изучения в контексте будущей профессиональной 

деятельности.  В рамках дисциплины студенты изучат 

основы философско-мировоззренческой и методоло-

гической культуры в контексте понимания роли фило-

софии в модернизации общественного сознания и ре-

шении глобальных задач современности 

OOD MK Philosophy The discipline forms students' holistic understanding of 

philosophy as a special form of understanding the world, 

its main sections, problems and methods of studying them 

in the context of future professional activities. As part of 

the discipline, students will study the basics of philosoph-

ical, worldview and methodological culture in the context 

of understanding the role of philosophy in modernizing 

public consciousness and solving global problems of our 

time 

ЖБП МК ASM 

1106 

Әлеуметтану, 

Саясаттану, 

Мәдениеттану 

Модуль пәндері «Болашаққа кӛзқарас: қоғамдық 

сананы жаңғырту» мемлекеттік бағдарламасында 

анықталған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін 

шешу контексінде білім алушылардың әлеуметтік-

гуманитарлық дүниетанымын қалыптастырады. 

8 2 ЖК 9, 

ЖК 10, ЖК 

14 

Psi 

1107 

Психология 

ООД ОК 

 

SPC 

1106 

Социология, 

Политология, 

Культурология 

Дисциплины модуля формируют социально-

гуманитарное мировоззрение обучающихся в контек-

сте решения задач модернизации общественного со-

знания, определенных государственной программой 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного со-

знания». 

Psi 

1107 

Психология 

OOD MK SPC 

1106 

Sociology, 

Political science, 

Culturology 

The disciplines of the module form the social and humani-

tarian outlook of students in the context of solving the 

problems of modernization of public consciousness, de-

termined by the state program "Looking into the future: Psi1107 Psychology 



modernization of public consciousness". 

ЖБП ТК КSZhK

MN 

2109 

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Пәнді оқу заңнамалық нормалардың рӛлі туралы 

жалпы түсінік беретін құқықтың негізгі салаларының 

мәселелерін қарауға бағытталған, сондай-ақ білім 

алушылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

дүниетанымы мен құқықтық мәдениетін 

қалыптастыруды зерделеуді кӛздейді 

5 3 

 

ЖК 11, 

ЖК 13,  

ОN4 

ООД КВ OPAK 

2109 

Основы права и 

антикоррупци-

онной культуры 

Изучение дисциплины направлено на рассмотрение 

вопросов основных отраслей права, которые дают об-

щее представление о роли законодательных норм, а 

также предусматривает изучение формирования анти-

коррупционного мировоззрения и правовой культуры 

обучающихся 

  OOD CC BLACC 

2109 

Basics of Law 

and Anti-

Corruption 

Culture 

The study of the discipline is aimed at considering the 

issues of the main branches of law, which give a general 

idea of the role of legislative norms, and also provides for 

the study of the formation of anti-corruption worldview 

and legal culture of students 

ЖБП МК ETK 

2109 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

Пән экологиялық ойлауды және табиғи экожүйелер 

мен техносфералардың жұмысында қауіпті, тӛтенше 

жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады 

ЖК 6, ОN4 

ООДКВ EBZh 

2109 

Экология и 

безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Дисциплина формирует экозащитное мышление и 

способность предупреждения опасных и чрезвычай-

ных ситуаций в функционировании природных экоси-

стем и техносферы 

OOD CC ELS 

2109 

Ecology and life 

safety 

The discipline forms eco-protective thinking and the abil-

ity to prevent dangerous and emergency situations in the 

functioning of natural ecosystems and the technosphere 

ЖБП MK EKN 

2109 

Экономика 

және 

кәсіпкерлік 

негіздері 

Пән экономикалық ойлау тәсілін, бәсекелестік ортада 

кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік қызметін 

ұйымдастырудың теориялық және практикалық 

дағдыларын қалыптастырады 

ЖК 11. ОN4 

ООДКВ OEP 

2109 

Основы эконо-

мики и пред-

приниматель-

ства 

Дисциплина формирует экономический образ мышле-

ния, теоретические и практические навыки организа-

ции успешной предпринимательской деятельности 

предприятий в конкурентной среде 

OOD CC FEE Fundamentals of The discipline forms an economic way of thinking, theo-



2109 Economics and 

Entrepreneurship 

retical and practical skills in organizing successful entre-

preneurial activities of enterprises in a competitive envi-

ronment 

  ЖБП МК KN 

2109 

Кӛшбасшылық 

негіздері 

Бұл пәнді оқу кезінде білім алушылар кӛшбасшылық 

қасиеттерді, стильдерді, кәсіпорын, аймақ және 

тұтастай ел деңгейінде әсер ету әдістерін қолдана 

отырып, адамдардың мінез-құлқы мен ӛзара әрекетін 

тиімді басқарудың әдістемесі мен практикасын 

игереді 

5 3 ЖК 13, 

 ОN4 

  ООДКВ OL 2109 Основы  

лидерства  

При изучении данной дисциплины обучающиеся 

овладеют методологией и практикой эффективного 

управления поведением и взаимодействием людей 

путем использования лидерских качеств, стилей, ме-

тодов влияния на уровне предприятия, региона и 

страны в целом 

  OOD CC BL 

2109 

Basics of 

Leadership 

When studying this discipline, students will master the 

methodology and practice of effective management of 

behavior and interaction of people through the use of 

leadership qualities, styles, methods of influence at the 

level of the enterprise, region and country as a whole 

Тіл 

модулі/ 

Языко-

вой 

модуль/ 

language 

module 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ЖК 4, ЖК 5 

 

/После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ОК 4, ОК 5 

 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will: 

GC 4, GC 5 

ЖБП МК K(O)T 

1104 

(1,2) 

Қазақ (орыс) 

тілі 

Пән қазақ тілін шет тілі ретінде студенттерге тілді 

қолданудың барлық деңгейінде коммуникативтік 

құзыреттілікті қалыптастыру арқылы әлеуметтік, 

мәдениетаралық, кәсіби қарым-қатынас құралы 

ретінде қазақ тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз етеді 

10 1,2 ЖК 4, ЖК 5 

ООД ОК K(R)Ya 

1104(1,2

) 

Казахский (рус-

ский) язык 

 

Дисциплина обеспечивает качественное  усвоение ка-

захского языка как средства социального, межкуль-

турного, профессионального общения через формиро-

вание коммуникативных компетенций всех уровней 

использования языка для изучающих казахский язык 

как иностранный 

OOD MK K(R)La 

1104(1,2

) 

Kazakh 

(Russian) 

language 

The discipline provides high-quality mastering of the Ka-

zakh language as a means of social, intercultural, profes-

sional communication through the formation of communi-

cative competencies at all levels of language use for stu-

dents of Kazakh as a foreign language 

ЖБП МК ShT Шетел тілі Пән студенттердің мәдениетаралық-коммуникативтік 10 1,2 ЖК 4, ЖК 5 



1103 

(1,2) 

құзыреттілігін шетел тілінде білім беру барысында 

жеткілікті деңгейде қалыптастырады 

 

ООД ОК IYA 

1103 

(1, 2) 

 

Иностранный 

язык 

 

Дисциплина формирует межкультурно-

коммуникативную  компетенцию студентов в процес-

се иноязычного образования на достаточном уровне 

OOD CC FL 1103 

(1, 2) 

Foreign language The discipline forms the intercultural and communicative 

competence of students in the process of foreign language 

education at a sufficient level 

БП 

ЖООК 

AIZH   

2201 

Академиялық 

іскерлік хат  

Бұл пән білімалушыларға ғылыми дерекқорлардан 

ақпараттар іздеуге, мәтіндерді талдау мен 

рефераттауға, академиялық жазбалардың әр түрлі 

жанрларымен(аннотация, эссе, шолулар, 

аналитикалық шолулар,мақала) жұмыс жасауға 

байланысты кәсіби іс-әрекеттерді жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

3 3 ЖК 4, ЖК 

5,ON 6 

БД ВК ADP 

2201 

Академическое 

деловое письмо 

Изучение данного курса позволит обучающимся осу-

ществлять профессиональную деятельность, связан-

ную с поиском информации в научных базах данных, 

анализом и реферированием текстов, работой с раз-

личными жанрами (аннотации, эссе, отзыв, рецензии, 

аналитический обзор, статьи) особенностями акаде-

мического письма. 

BD UC ABL 

2201 

Academic 

Business Letter 

This course allows students to search for information from 

scientific databases, analyze and abstract texts, carry out 

professional activities related to working with different 

genres of academic records (annotations, essays, reviews, 

analytical reviews, articles). 

Жараты-

лыстану- 

ғылыми 

модулі 

Есте-

ственно- 

научный 

модуль 

Natural 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ЖК 6, ЖК 7 

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 

ОК 6, ОК 7 

ЖБП/ 

МК 

AKT 

1105 

 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

(ағылшын 

тілінде) 

Пәнцифрлықкоммуникациялықтехнологияларарқы-

лыақпараттыіздеу,сақтау, ӛңдеужәне беру проце-

стерін, әдістерінсынибағалаужәнетал-

дауқабілетінқалыптастырады 

5 2 ЖК 6, ЖК 7 

ООД 

ОК 

IKT 

1105 

 

Информационн

о-

коммуникацион

Дисциплина формирует способность критически оце-

нивать и анализировать процессы, методы поиска, 

хранения, обработки и передачи информации, посред-



Science 

and Sci-

entific 

Module 

 

/ Upon successful com-

pletion of the module, 

the student will: 

GC 6, GC 7 

 

 

ные технологии 

(на англ. языке) 

ством цифровых коммуникационных технологий 

BD UC IСT 1105 Information and 

Communication 

Technologies (in 

English) 

The discipline forms the ability to critically evaluate and 

analyze the processes, methods of searching, storing, pro-

cessing and transmitting information through digital 

communication technologies 

БП 

ЖООК 

 

ЕТ 1204 Экономикалық 

теория 

Пән студенттерге экономика туралы жүйе, негізгі 

ұғымдар, категориялар, заңдар мен қоғам мен 

Компанияның әлеуметтік-экономикалық дамуының 

заңдылықтары туралы түсінік береді, экономикалық 

ойлауды қалыптастырады 

4 2 ON1 

ON4 

 

БД 

ВК 

ET 1204 Экономическая 

теория 

Дисциплина дает студентам представление об эконо-

мике как системе, основных понятиях, категориях, 

законах и закономерностях социально-

экономического развития общества и фирмы, форми-

рует экономический образ мышления.  

BD UC ET 1204 Economic theory The discipline forms the ability to critically evaluate and 

analyze the processes, methods of searching, storing, pro-

cessing and transmitting information through digital 

communication technologies 

БП 

ЖООК 

 

EM 1202 Экономикадағы 

математика 

Пән Білімалушыларде экономикалық есептерді 

қосымшамен талдау және шешу, қажет болған 

жағдайда компьютерлік техниканы қолдану, 

экономикадағы, бизнестегі басқару мәселелерін 

талдауда математикалық модельдеу әдістерін қолдану 

қабілетін қалыптастырады. 

3 1 ON 3 

 

БД 

ВК 

ME 1202 Математика в 

экономике 

Дисциплина формирует у обучающихся способность 

анализировать и решать экономические задачи с при-

ложением, в случае необходимости с использованием 

компьютерной техники, применять методы математи-

ческого моделирования при анализе управленческих 

задач в экономике, бизнесе. 

BD UC ME 1202 Mathematics in 

Economics 

The discipline forms students' ability to analyze and solve 

economic problems with the application, if necessary 

using computer technology, to apply methods of 

mathematical modeling in the analysis of management 

problems in economics, business. 



БП 

ЖООК 

 

ESA 

2205 

Экономикадағы 

статистикалық 

әдістер 

Пән қойылған міндеттерге сәйкес деректерді жинау, 

талдау және ӛңдеу дағдыларын қалыптастырады, 

есептеу нәтижелеріне талдау жасайды және 

қорытындыларды негіздейді, сондай-ақ экономикалық 

кӛрсеткіштердің сенімділігі үшін толық жауап береді. 

5 3 ON1 

ON 3 

 

БД 

ВК 

SME 

2205 

Статистические 

методы в 

экономике 

Дисциплина формирует  навыки по сбору, анализу и 

обработке данных согласно поставленной задачи,  

проводить анализ результатов расчета и обосновать  

выводы а так же нести полную  ответственность за 

достоверность экономических показателей. 

BD UC SME 

2205 

Statistical 

methods in 

economy 

Discipline forms the skills to collect, analyze and process 

data according to the task, analyze the results of the 

calculation and justify the conclusions, and also bear full 

responsibility for the reliability of economic indicators.. 

Экономи

каның 

іргелі 

негіздері/ 

Фундаме

нтальные 

основы 

экономик

и/Fundam

entals of 

the 

economy 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ON 2, ON 4, ON 5 

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 

ON 2, ON 4, ON 5 

/ Upon successful com-

pletion of the module, 

the student will: 

ON 2, ON 4, ON 5 

 

БП 

ЖООК 
КК 1203 Қаржыға кіріспе 

Бұл пән қаржылық қызметтің мазмұнын, 

функцияларын, мақсаттары мен негізгі бағыттарын 

зерттеуді қамтиды. Пәнді оқу барысында студенттер 

ӛндіріс процесінде қаржының маңызы туралы 

ақпаратқа ие. Қаржы нарығының және жалпы қаржы 

жүйесінің қазіргі заманғы бағыттарын талдау 

қабілетін кӛрсетеді. Оқу кезеңінде оқытылатын 

пәндер Қазіргі кезеңдегі зерттеудің маңыздылығын 

анықтауға мүмкіндік береді және қорытынды 

бақылауға сапалы дайындықты арттырады. 

5 1 ON2 

 

БД 

ВК 

VF 1203 

Введение в 

финансы 

Данная дисциплина предполагает  изучение содержа-

ния, функций, целей и основных направлений финан-

совой деятельности.  В процессе изучения дисципли-

ны, студенты владеют информацией о значении фи-

нансов в производственном процессе. Проявляют  

способность анализировать современные направления 

финансового рынка и финансовой системы в целом. 

Дисциплины, изучаемые в период обучения дают 

определить значимость изучения на современном эта-

пе и повышают качественную подготовку к итоговому 

контролю. 

BD UC 
IF 1203 

Introduction to 

finance 
This discipline involves the study of the content, func-

tions, goals and main directions of financial activity. In 



the process of studying the discipline, students have in-

formation about the importance of finance in the produc-

tion process. They show the ability to analyze the current 

trends of the financial market and the financial system as a 

whole. The disciplines studied during the training period 

make it possible to determine the importance of studying 

at the present stage and increase the quality of preparation 

for the final control. 

БП 

ЖООК 

Mik-maс 

2206 

Микро-

макроэкономик

а 

Пән микро және макро деңгейлердегі 

тұжырымдамалық аппарат туралы жүйелі түсінік 

береді; негізгі макроэкономикалық ұғымдарды, 

категориялар мен кӛрсеткіштерді сипаттайды. 

Графиктерді құру әдістерімен және оларды талдаумен 

таныстырады. Экономикалық ойлау қабілетін 

қалыптастыру, макроэкономикалық нарықтардағы 

негізгі макроэкономикалық субъектілердің жағдайы 

мен мінез-құлқын және олардың ӛзара байланысын 

талдау дағдыларын дамытады. Мәліметтерді 

жинақтауда және оларды түсіндіруде құзыретті болуға 

үйретеді. 

5 3 ON 4 

БД 

ВК 

Mik-maс 

2206 

Микро-

макроэкономик

а 

Дисциплина дает системное представление о поня-

тийном  аппарате на микро и макроуровнях; характе-

ризует основные макроэкономические понятия, кате-

гории и показатели. Знакомит с методами построение 

графиков и проведением их анализа. Развивает  навы-

ки по   формированию экономического образа мыш-

ления, по анализу состояния и поведения основных 

макроэкономических субъектов на макроэкономиче-

ских рынках, и их взаимосвязей. Учит быть компе-

тентным в обобщении данных и их интерпретации. 

BD UC 

Mik-maс 

2206 

Micro-

macroeconomics 

The discipline gives a systematic view of the conceptual 

apparatus at the micro and macro levels; characterizes the 

basic macroeconomic concepts, categories and indicators. 

Introduces the methods of constructing graphs and 

conducting their analysis. Develops skills to form an 

economic way of thinking, to analyze the state and 

behavior of major macroeconomic actors in 



macroeconomic markets, and their interrelations. Teaches 

to be competent in summarizing data and their 

interpretation. 

БП 

ЖООК 

KTGG 

2209 

Қаржы туралы 

ғылымның 

генезисі 

Пән Білімалушыларде қаржы және қаржы ғылымы 

теориясының мазмұны бойынша білім мен білік 

жүйесін қалыптастырады. Қаржы ғылымының 

тарихын зерттеу қаржылық тәжірибе мен теориялық 

зерттеулердің Саяси экономика шеңберіндегі қаржы 

ғылымының негізін қалай анықтағанын зерттеуге 

және бақылауға мүмкіндік береді. 

5 4 ON4 

 

БД 

ВК 

GNF 

2209 

Генезис науки о 

финансах 

Дисциплина формирует у обучающихся систему зна-

ний и умений по содержанию теории финансов и фи-

нансовой науки. Изучение истории финансовой науки 

позволит изучить и проследить, как финансовая прак-

тика и теоретические исследования определили осно-

ву финансовой науки в рамках политической эконо-

мии. 

BD UC 

TGSF 

2209 

The genesis of 

the science of 

finance 

The discipline forms the system of knowledge and skills 

of students on the content of the theory of finance and 

financial science. The study of the history of financial 

science will allow to study and trace how financial 

practice and theoretical research determined the basis of 

financial science within political economy. 

БП 

ЖООК 
BE 2210 

Бухгалтерлік 

есеп 

Бұл пән білім алушыларда ақпаратты ӛңдеу кезінде, 

осы ақпаратты талдау кезінде, кәсіпорын шоттарының 

жұмыс жоспарын әзірлеу кезінде, сондай-ақ оның 

негізінде бухгалтерлік есеп шоттарының жоспарын 

құру кезінде, бухгалтерлік есеп шоттарында 

кәсіпорынның экономикалық қызметінің нәтижелерін 

кӛрсету кезінде, сондай-ақ бухгалтерлік есеп 

нысандарын жасау кезінде қажетті белгілерді 

қалыптастырады. 

5 4 ON5 

 

БД 

ВК 
BU 2210 

Бухгалтерский 

учет 

Данная дисциплина формирует у обучающихся навы-

ки необходимые при обработке информации, при ана-

лизе данной информации, при разработке рабочего 

плана счетов предприятия, а также формировании на 

его основе данного плана счетов бухгалтерских про-



водок, при отражении на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятельности предприя-

тия, а также при составлении форм бухгалтерской от-

четности. 

BD UC 

AS 2210 
Accounting 

services 

This discipline forms the necessary accounting postings 

for the trainees in processing the information, when ana-

lyzing this information, when developing the working 

chart of accounts of the enterprise, as well as on the basis 

of this chart of accounts, when reflecting the results of 

financial activities of the enterprise on accounting ac-

counts, as well as when compiling accounting forms. 

БП 

ЖООК 

MM 

2207 

Менеджмент 

және маркетинг 

Пән Менеджмент және маркетинг саласында 

теориялық білімді қалыптастырады; менеджмент 

функцияларын орындауда және ұйым қызметінде 

маркетинг қағидаттарын қолдануда практикалық 

дағдыларды меңгеруге ықпал етеді; менеджмент 

әдістерін, шешімдер қабылдау тетігін, тиімді 

маркетингтік қызметті ұйымдастырудың қағидаттары 

мен құралдарын игеруге мүмкіндік береді; 

маркетингтік қызметті ұйымдастырудағы және 

ұйымның басқарушылық қызметінің тиімділігін 

бағалаудағы құзыреттілікті дамытады 

5 3 ON4 

ON5 

 

БД 

ВК 

MM 

2207 

Менеджмент и 

маркетинг 

Дисциплина формирует теоретические знания в обла-

сти менеджмента и маркетинга; способствует приоб-

ретению практических навыков выполнения функций 

менеджмента и применения принципов маркетинга в 

деятельности организации; дает возможность овла-

деть методами менеджмента, механизмом принятия 

решений, принципами и инструментами организации 

эффективной маркетинговой деятельности; развивает 

компетенции в организации маркетинговой деятель-

ности и оценке эффективности управленческой дея-

тельности организации. 

BD UC 

MM 

2207 

Management and 

marketing 

The discipline forms theoretical knowledge in the field of 

management and marketing; contributes to the acquisition 

of practical skills in the functions of management and the 

application of marketing principles in the activities of the 



organization; gives the opportunity to master management 

methods, decision-making mechanism, the principles and 

tools of effective marketing activities; develops compe-

tence in the organization of marketing activities and eval-

uation of the effectiveness of management activities of the 

organization 

БП 

ЖООК 
ОР 1212 Оқу практикасы 

Практикадан ӛту барысында практика базаларымен, 

әртүрлі бағыттағы ұйымдардың қызмет түрлерімен 

танысу жүреді. "Оқу Банкі" зертханасының базасында 

білім алушылар зерттеу қызметінің бастапқы 

дағдыларын, іскерлік хат-хабарларды жүргізу 

дағдыларын, ұйымдар мен мекемелердің ресми 

сайттарында қажетті ақпаратты іздеу және іріктеуді, 

қаржылық есептілікті зерделеуді алады. Әдістемелік 

талаптарға сәйкес есептік құжаттаманы ресімдеу. 

1 2 ON2 

 

БД 

ВК 
UP 1212 

Учебная 

практика 

В процессе прохождения практики происходит  зна-

комство с базами практик, с видами деятельности ор-

ганизаций различного направления. На базе лаборато-

рии «Учебный банк» обучающиеся получают получе-

ние первичные  навыки исследовательской деятельно-

сти, умения ведения деловой корреспонденции, поиск 

и отбор необходимой информации  на  официальных 

сайтах организаций и учреждений, изучение финансо-

вой отчетности. Оформление  отчетной документации 

в соответствии с методическими требованиями.  

BD UC 

TP 1212 Training practice 

In the course of practice you get acquainted with the bases 

of practice, with the types of activity of organizations of 

various directions. On the basis of the laboratory 

"Learning bank" students get the primary skills of 

research activities, the ability to conduct business 

correspondence, search and selection of necessary 

information on the official sites of organizations and 

institutions, the study of financial statements. Preparation 

of reporting documentation in accordance with methodical 

requirements. 

Қаржы-

лық 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

БП 

/ЖООК       

BKN 

2308 
Бағалы қағаздар 

нарығы 

Пән Білімалушыларге пәннің теориялық және 

практикалық аспектілері бойынша білімнің тұтас 

5 3 ON3 

 



нарықтар 

және 

құралдар 

/ Финан-

совые 

рынки и 

инстру-

менты / 

Financial 

markets 

and 

instrumen

ts 

білім алушы қаблетті: 

ON 2, ON 3, ON 4, ON 

5, ON 6, ON 7,ON 8, 

ON 9, ON 10, ON 11 

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 

ON 2, ON 3, ON 4, ON 

5, ON 6, ON 7,ON 8, 

ON 9, ON 10, ON 11 

 

/ Upon successful com-

pletion of the module, 

the student will: 

ON 2, ON 3, ON 4, ON 

5, ON 6, ON 7,ON 8, 

ON 9, ON 10, ON 11 

 

жүйесін құрайды. Білімалушылар негізгі және туынды 

бағалы қағаздардың табыстылығы мен нарықтық 

құнын бағалау дағдыларын игереді; қор биржасында 

бағалы қағаздарды шығару, орналастыру және саудаға 

жіберу; қор индекстері мен кӛрсеткіштері жүйесі 

арқылы қор нарығының жағдайын талдау 

БД/ВК RCB 

2308 

Рынок ценных 

бумаг 

Дисциплина формирует у обучающихся целостную 

систему знаний по теоретическим и практическим 

аспектам дисциплины.  Обучающиеся овладеют 

навыками оценки доходности и курсовой стоимости 

основных и производных ценных бумаг; эмиссии, 

размещения и допуска ценных бумаг к торгам на 

фондовой бирже; анализа состояния фондового рынка 

через систему фондовых индексов и индикаторов. 

BD UC SM 2308 

Securities market 

The discipline forms a complete system of knowledge of 

the theoretical and practical aspects of the discipline.  

Students will master the skills of assessing the 

profitability and exchange rate value of basic and 

derivative securities; issuance, placement and admission 

of securities to trading on the stock exchange; analysis of 

the stock market through a system of stock indices and 

indicators. 

БП/ТК 

 

1СBuh 

2213 

1С: Бухгалтерия 

Пән білім алушыларда болжанатын жағдайларда 

бухгалтерлік есепті жүргізу, есепке алу кезеңдерін 

қамту, шаруашылық операцияларының саны мен 

сомасы, операциялардың құрамы және т. б. бойынша 

бағдарламамен жұмыс істеу кезінде қажетті 

қабілеттерді қалыптастырады, үлгілік шешімдер 

болған кезде және стандартты емес жағдайлар кезінде 

үлгілік шешім құралдары болмаған кезде әртүрлі 

стандартты жағдайларда шешімдер қабылдау кезінде 

бақылауды іске асырады 

5 4 ON5 

ON9 

 

БД/КВ 

1СBuh 

2213 

1С: Бухгалтерия 

Дисциплина формирует у обучающихся способности 

необходимые при работе с программой по ведению 

бухгалтерского учета в предполагаемых 

обстоятельствах, по охвату учетных периодов, по 

количеству и суммам хозяйственных операции, по 



составу операций и т.п., реализовать контроль при 

принятии решений в различных стандартных 

ситуациях, когда имеются типовые решения и при 

нестандартных ситуациях при отсутствии типовых 

средств решения 

BD ОC 1СAcc 

2213 

1С: Accounting 

Discipline forms the ability of the trainees to work with 

the accounting program in the assumed circumstances, to 

cover accounting periods, by the number and amount of 

business transactions, by the composition of operations, 

etc., to implement control when making decisions in 

various standard situations, when there are standard 

solutions and in non-standard situations in the absence of 

standard solutions 

БП/ТК 

 

EAT 

2213 

Экономикадағы 

ақпараттық 

технологиялар 

Пән Білімалушылардің талдау және зерттеу 

міндеттерін шешу үшін қазіргі заманғы техникалық 

құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану 

қабілетін қалыптастырады, ақпаратты алудың, 

сақтаудың, ӛңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен 

құралдарын, ақпаратты басқару құралы ретінде 

компьютермен жұмыс істеу дағдыларын игеруге, 

ғаламдық компьютерлік желілердегі ақпаратпен 

жұмыс істеуге мүмкіндік береді 

ON3 

ON 9 

БД/КВ 

ITE 2213 

Информацион-

ные технологии 

в экономике 

Дисциплина формирует у обучающихся способности 

использования для решения аналитических и исследо-

вательских задач современных технических средств и 

информационных технологий, дает возможность 

овладеть основными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки информа-

ции, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

BD / ОC ITE  

2213 
Information 

Technologies in 

Economics 

The discipline develops students' ability to use modern 

technical means and information technology to solve 

analytical and research problems, enables students to 

master basic methods, ways and means of obtaining, 

storing, processing information, skills of working with a 

computer as a means of information management, to work 



with information in global computer networks. 

БП/ТК 

 

EB 2213 

Электрондық 

бизнес 

Пән электрондық бизнес саласында практикалық 

жұмыс дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. Пән 

шеңберінде білім алушылар жеткізушілер мен 

тұтынушыларды іздеуді жүзеге асыруға, шарттар 

жасасуды және интернет арқылы тӛлеуді жүргізуге, 

жеке электрондық бизнесті құру бойынша бизнес-

жоспарды әзірлеуге үйренеді. 

ON3 

ON 9 

БД/КВ 

EB 2213 

Электронный 

бизнес 

Дисциплина способствует формированию навыков 

практической работы в области электронного бизнеса. 

В рамках дисциплины обучающиеся научаться осу-

ществлять поиск поставщиков и потребителей, прово-

дить заключение договоров и оплату через Интернет, 

разрабатывать бизнес-план по созданию собственного 

электронного бизнеса. 

BD ОC EB 2213 

Е-business 

The discipline contributes to the formation of practical 

skills in the field of electronic business. In the framework 

of the discipline, students learn how to search for 

suppliers and consumers, carry out the conclusion of 

contracts and payment via the Internet, to develop a 

business plan to create their own e-business. 

БП 

ЖООК       

Kar 2211 

Қаржы 

Пән білім алушыларда қаржылық категориялар, 

терминология және экономикалық процестегі 

қаржының маңыздылығы туралы білім жүйесін 

қалыптастырады. Білім алушылар қаржы санатының 

негізгі бағыттары саласында, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің әртүрлі салалары саласындағы қаржы 

тетігі қозғалысының рӛлі туралы білім алады. 

5 4 ON2 

ON4 

ON6 

 

БД/ВК Fin 2211 

Финансы 

Дисциплина формирует у обучающихся систему зна-

ний о финансовых категориях, терминологий и  зна-

чимости  финансов в экономическом процессе.  Обу-

чающиеся приобретают знания в сфере основных 

направлений финансовых категорий, о роли движения 

финансового механизма в области различных сфер 

хозяйствующих субъектов. 



ВD / UC Fin 2211 

Finance 

The discipline forms students' system of knowledge about 

financial categories, terminology and the importance of 

finance in the economic process. Students acquire 

knowledge in the field of the main directions of financial 

categories, about the role of the movement of the financial 

mechanism in the field of various spheres of economic 

entities. 

КП 

ЖООK 

KK 3302 

Корпоративтік 

қаржы 

Қаржылық құралдарды стратегиялық және ағымдағы 

қаржылық жоспарлауда, қаржылық-шаруашылық 

қызметті талдауда, нақты экономикалық жағдайларда 

кәсіпорындардың инвестициялық және қаржылық 

саясатында басқарушылық шешімдер қабылдауда 

қолдана білу. 

5 5 ON6 

ON7 

ON8 

 

ПД/ВК KF 3302 

Корпоративные 

финансы 

Уметь применять финансовый инструментарий в 

стратегическом и текущем финансовом планировании, 

анализе финансово-хозяйственной деятельности, при-

нятии управленческих решений в инвестиционной и 

финансовой политике предприятий   в конкретных 

экономических ситуациях. 

PD / UC 

СF 3302 

Corporate 

Finance 

To be able to apply financial tools in strategic and current 

financial planning, analysis of financial and economic 

activity, making management decisions in investment and 

financial policy of enterprises in specific economic 

situations. 

КП 

ЖООK 

KM 3304 

Қаржылық  

менеджмент 

Пән Білімалушыларде қазіргі заманғы қаржы-

экономикалық теорияның негізгі тұжырымдамалары, 

компанияның қаржылық стратегиясы мен саясатын 

қалыптастыруда шешім қабылдаудың негізгі 

модельдері мен әдістері туралы білім жүйесін 

қалыптастырады. Білімалушылар қаржыландыру, 

дивиденд саясатын қалыптастыру және капитал 

құрылымы, активтерді бағалау, айналым капиталын 

басқару туралы шешім қабылдау үшін қаржылық 

менеджменттің негізгі әдістерін игереді. 

5 6 ON6 

ON10 

 

ПД/ВК FM 3304 
Финансовый 

менеджмент 

Дисциплина формирует у обучающихся систему зна-

ний об основных концепциях современной финансо-

во-экономической теории, базовых модели и методы 



принятия решений при формировании финансовой 

стратегии и политики компании. Обучающиеся овла-

девают основными методами финансового менедж-

мента для принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре 

капитала, стоимостной оценке активов, управления 

оборотным капиталом. 

PD / UC 

FM  

3304 

Financial 

Management 

The discipline forms the system of knowledge of students 

about the basic concepts of modern financial and 

economic theory, basic models and methods of decision-

making in the formation of financial strategy and policy of 

the company. Learners  s learn the basic methods of 

financial management to make decisions on financing, the 

formation of dividend policy and capital structure, 

valuation of assets, working capital management. 

КП 

ЖООK 

BI 3301 

Банк ісі 

Пән Білімалушыларде қолданыстағы нормативтік 

базаны және әлемдік банк тәжірибесінің тәжірибесін 

ескере отырып, банк қызметі процесі туралы білім 

жүйесін қалыптастырады; білімалушылар банк 

операцияларын жүргізу мен ресімдеудің, банк 

қызметінің тиімділігін бағалаудың практикалық 

дағдыларын және коммерциялық банктің 

проблемалық кредиттерін басқару дағдыларын 

меңгереді. 

5 5 ON6 

ON7 

 

ПД/ВК BD 3301 

Банковское 

дело 

Дисциплина формирует у обучающихся систему зна-

ний о процессе банковской деятельности с учетом 

действующей нормативной базы и опыта мировой 

банковской практики; Обучающиеся овладевают 

практическими навыками проведения и оформления 

банковских операций, оценки  эффективности дея-

тельности банка и навыками управления проблемны-

ми кредитами коммерческого банка. 

PD / UC 

Ban 3301 

Banking 

The discipline forms the Learners ' system of knowledge 

about the process of banking activities, taking into 

account the current regulatory framework and the 

experience of world banking practice; Students master the 

practical skills of conducting and processing banking 



operations, evaluation of bank performance and skills of 

management of troubled loans of a commercial bank. 

КП 

ЖООK 

SSS 

3303 

Салық және 

салық салу 

Тәртіп білімалушыларда салық базасының мӛлшерін 

және салық сомасын анықтауға, салық шегерімдерінің 

мӛлшерін есептеуге мүмкіндік береді. Курсты 

оқығаннан кейін білім алушылар салық теорияларын 

және салық салу жүйесінің құрылысын, Қазақстанның 

салық жүйесіндегі негізгі салық топтарының жұмыс 

істеу ерекшеліктерін, оларды есептеу мен тӛлеу 

тетігін білетін болады. 

5 6 ON6 

ON8 

 

ПД/ВК NN 3303 

Налоги и нало-

гообложение 

Дисциплина формирует у обучающихся способности 

определять размер налогооблагаемой базы и сумму 

налога, рассчитывать величину налоговых вычетов. 

После изучения курса обучающиеся будут знать тео-

рии налогов и построение системы налогообложения, 

особенности функционирования основных групп 

налогов в налоговой системе Казахстана, механизм их 

исчисления и уплаты. 

PD / UC 

ТТ 3303 

Taxes and 

Taxation 

The discipline develops Learners  ability to determine the 

size of the taxable base and the amount of tax, to calculate 

the value of tax deductions. After studying the course, 

students will know the theory of taxes and the 

construction of the taxation system, the functioning of the 

main groups of taxes in the tax system of Kazakhstan, the 

mechanism for their calculation and payment. 

БП/ТК       

 

BI 2214 

Биржалық іс 

Пән білім алушыларда биржалық іс теориясы мен 

практикасы бойынша білімнің тұтас кешенін 

қалыптастыруға үйретеді. Білім алушылар тауар, қор, 

валюта биржасының жұмыс істеу дағдыларын 

меңгереді. Студенттер фьючерстік сауда, клиринг 

және биржалық нарықтағы есептеулер, биржалық 

қызметті автоматтандыру негіздерін игереді. Білім 

алушы қазіргі заманғы жағдайларда биржалардың 

жұмыс істеуі туралы, биржалық сауданы дамыту 

проблемалары туралы, биржалық қызметті реттеу 

және биржаны басқару туралы түсінікке ие болуы 

керек. 

5 4 ON3 

 



БД/КВ 

 

BD 2214 

Биржевое дело 

Дисциплина учит формировать у обучающихся це-

лостный комплекс знаний по теории и практике бир-

жевого дела.  Обучающиеся овладеют навыками рабо-

ты товарной, фондовой, валютной биржи. Обучающи-

еся освоят  основы фьючерской торговли, клиринга и 

расчетов на биржевом рынке, автоматизации бирже-

вой деятельности. Обучающийся должен иметь пред-

ставление о функционировании бирж в современных 

условиях, о проблемах развития биржевой торговли, о 

регулировании биржевой деятельности и управление 

биржей. 

ВD/ОC 

EB 2214 

Еxchange 

business 

The discipline teaches students to form a holistic set of 

knowledge on the theory and practice of stock trading. 

Students will master the skills of the commodity, stock, 

currency exchange. Students will master the basics of fu-

tures trading, clearing and settlement on the stock market, 

automation of exchange activities. The student should 

have an idea about the functioning of exchanges in mod-

ern conditions, about the problems of the development of 

exchange trading, about the regulation of exchange activi-

ty and management of the exchange. 

БП/ТК       

 

ANB 

2214 
Ақша.Несие. 

Банктер 

Пән білімалушыларда ақша – несиелік реттеудің тео-

риялық мәселелері, ақша айналымы, несие және банк 

ісі негіздері, несие жүйесі, халықаралық несиелік есеп 

және валюталық қатынастар, бағалы қағаздар нарығы 

туралы тұтас білім жүйесін қалыптастыруға үйретеді. 

ON6 

ON7 

 

БД/КВ 

 

DKB 

2214 

Деньги. Кредит. 

Банки 

Дисциплина учит формировать у обучающихся це-

лостную систему знаний по теоретическим вопросам  

денежно – кредитного регулирования, денежного об-

ращения, кредита и основам банковского дела, кре-

дитной системы, международных кредитно-расчетных 

и валютных отношений,  рынка ценных бумаг. 

ВD/ОC 

МСВ 

2214 
Money. Credit. 

Banks 

The discipline  teaches students to form an integral system 

of knowledge about the theoretical issues of money and 

credit regulation, monetary circulation, credit and the 



foundations of banking, credit system, international credit 

and monetary relations, securities market. 

БП/ТК       

 

KEHS 

3216 Қаржылық 

есептіліктің 

халықаралық 

стандарттары 

Пән қаржылық есепті жүргізу және халықаралық 

стандарттар бойынша есептілікті жасау саласында 

теориялық негіздер мен практикалық дағдылардың 

базалық білімін қалыптастырады. Қазақстандық есеп-

ке алу практикасында халықаралық стандарттардың 

жекелеген түрлерін қолдану ерекшеліктері. 

5 5 ON6 

ON8 

БД/КВ 

 

MSFO 

3216 Международ-

ные стандарты 

финансовой 

отчетности 

Дисциплина формирует базовые знания теоретиче-

ских основ и практических навыков в области ведения 

финансового учета и составления отчетности по меж-

дународным стандартам. Особенности применения 

отдельных видов международных стандартов в казах-

станской практике учета. 

ВD/ОC 

IFRS 

3216 
International 

Financial 

Reporting 

Standards 

The discipline forms the basic knowledge of the 

theoretical foundations and practical skills in the field of 

financial accounting and reporting under international 

standards. Features of the application of certain types of 

international standards in Kazakhstan accounting practice. 

БП/ТК       

 

KND 

3216 

Қаржылық 

нарықтар және 

делдалдар 

Пән қаржы нарығының мәні, әлемдік қаржы 

нарықтары мен институттарының қызметі мәселелерін 

зерттеуге ықпал етеді. Курсты игеру Білімалушыларге 

Қазақстанның қаржы нарығында болып жатқан 

процестерді және оның елдің жалпы экономикалық 

дамуындағы рӛлін түсінуге мүмкіндік береді. 

Нарықтың қаржы құралдарын зерттеу ; бағалы 

қағаздардың мәні мен түрлері; қаржы нарығында 

туындайтын дағдарыстардың себептерін анықтау. 

ON5 

ON6 

 

БД/КВ 

 

FRP 

3216 

Финансовые 

рынки и по-

средники 

Дисциплина способствует  изучению вопросов сущ-

ности финансового рынка,  деятельности мировых 

финансовых рынков и институтов. Освоение курса 

позволит обучающимся понять те процессы, происхо-

дящие на финансовом рынке Казахстана и его роль в 

общем экономическом развитии страны. Изучение 

финансовых инструментов рынка; сущность и виды 

ценных бумаг; выявлять причины кризисов, возника-

ющих на финансовом рынке. 



ВD/ОC 

FMI 

3216 

Financial 

markets and 

intermediaries 

The discipline contributes to the study of the essence of 

the financial market, the activities of world financial 

markets and institutions. Mastering the course will allow 

students to understand the processes occurring in the 

financial market of Kazakhstan and its role in the overall 

economic development of the country. The study of 

financial instruments of the market; the essence and types 

of securities; identify the causes of crises that arise in the 

financial market. 

БП/ТК       

 

ShSKOE

B 3217 Шаруашылық 

субьектіле-рінің 

қаржысы және 

олардың есеп 

беруі 

Пән шаруашылық жүргізуші субъектілерде қаржыны 

қалыптастыру, бӛлу, қайта бӛлу және пайдалану 

бойынша теориялық, құқықтық және практикалық 

негіздерді қалыптастырады; қаржы саясаты мен 

стратегиясын, есеп және фискалдық саясатты 

ұйымдастыру, қаржылық есептілікті талдау және 

сапасын анықтау 

5 5 ON5 

ON8 

 

БД/КВ 

 

FHSIO 

3217 
Финансы хозяй-

ствующих субъ-

ектов и их от-

четность 

Дисциплина формирует теоретические, правовые и 

практические основы по формированию, распределе-

нию, перераспределению и использованию финансов 

в хозяйствующих субъектах; организацию  финансо-

вой политики и стратегии, учетной и фискальной по-

литики, анализ и определение качества финансовой 

отчетности.  

ВD/ОC 

FEETR 

3217 
Finances of eco-

nomic entities 

and their report-

ing 

The discipline forms the theoretical, legal and practical 

basis for the formation, distribution, redistribution and use 

of finance in economic entities; organization of financial 

policy and strategy, accounting and fiscal policy, analysis 

and determination of the quality of financial reporting 

БП/ТК       

 

HBZh 

3217 

Халықаралық 

банк жүйесі 

Пән шет мемлекеттердің банк жүйелерін құру, жұмыс 

істеу және олардың қызметінің ерекше ерекшеліктері 

туралы білім мен дағдыларды қалыптастыруға ықпал 

етеді. Студенттерге халықаралық банк ұйымдарының 

жұмыс механизмдерін отандық банктермен 

салыстыруға мүмкіндік береді. 

ON6 

ON8 

БД/КВ 

 

MBS 

3217 

Международная 

банковская 

система 

Дисциплина способствует формированию знаний и 

навыков создания, функционирования и 

специфических особенностях деятельности 



банковских систем зарубежных государств. Даѐт 

обучающимся возможность сравнить механизмы 

работы международных банковских организаций с 

отечественными банками.  

ВD/ОC 

IBS 3217 

International 

banking system 

The discipline contributes to the formation of knowledge 

and skills for the creation, functioning and specific 

features of the banking systems of foreign countries. 

Gives students the opportunity to compare the 

mechanisms of international banking organizations with 

domestic banks. 

БП/ТК       

 

KKST 

3220 Қаржылық 

қызметтегі 

сандық техно-

логиялар 

Пән цифрлық экономика жағдайында мемлекеттік 

және бизнес құрылымдардың трансформация 

процестері туралы идеяны, сондай-ақ қаржылық 

қызметте цифрлық технологияларды қолдану 

бойынша негізгі білім мен дағдыларды 

қалыптастырады. 

5 6 ON9 

 

БД/КВ 

 

CTFD 

3220 
Цифровые  

технологии в 

финансовой 

деятельности 

Дисциплина формирует представление о  процессах 

трансформации государственных и бизнес-структур в 

условиях цифровой экономики, а также базовые  зна-

ния и умения по применению цифровых  технологий в 

финансовой деятельности.   

ВD/ОC 

DTFA 

3220 Digital technolo-

gies in financial 

activities 

The discipline develops an understanding of the processes 

of transformation of government and business structures 

in the digital economy, as well as basic knowledge and 

skills in the application of digital technologies in financial 

activities.   

БП/ТК       

 

BIO 

3220 

Банктік иннова-

циялық ӛнімдер 

Пән қаржы-несие саласындағы жаңа прогрессивті 

технологиялар саласындағы негізгі білімді 

қалыптастырады, оларды клиенттерге банктік қызмет 

кӛрсету тәжірибесінде қолдану дағдылары мен 

дағдыларын дамытуға, сондай-ақ инвестициялардың 

тиімділігін анықтауға аналитикалық есептеулерді 

дербес жүргізуге ықпал етеді. 

ON6 

ON9 

 

БД/КВ 

 

BIP 3220 
Банковские  

инновационные 

продукты 

Дисциплина формирует  базовые знания  в области 

новых прогрессивных технологий  финансово-

кредитной сферы, способствует выработке умений и  

навыков применения их   в практике банковского об-



служивания клиентов, а также самостоятельно прово-

дить аналитические расчеты определения эффектив-

ности капиталовложений. 

ВD/ОC 

BIP 3220 

Banking 

Innovative 

Products 

The discipline forms basic knowledge in the field of new 

progressive technologies of the financial and credit 

sphere, contributes to the development of skills and 

abilities to apply them in the practice of banking customer 

service, as well as independently carry out analytical 

calculations to determine the effectiveness of investments. 

БП/ТК       

 

KBKKB 

2215 

Кәсіпорынның 

бағалы қағаздар 

қоржынын 

басқару 

Пән білім алушыларда ықтимал портфельдік 

стратегиялар туралы теориялық білімді, сондай-ақ 

қойылған мақсатқа байланысты кәсіпорында бағалы 

қағаздар портфелінің әртүрлі түрлерін 

қалыптастырудың практикалық дағдыларын 

қалыптастыруға ықпал етеді. Білім алушылар осы 

портфельді қалыптастыратын бағалы қағаздардың 

кірістілігі мен тәуекелдерін есептеу негізінде оңтайлы 

инвестициялық портфельді қалыптастыру дағдыларын 

алады. 

3 4 ON10 

ON11 

 

БД/КВ 

 

UPCBP 

2215 

Управление 

портфелем цен-

ных бумаг 

предприятия 

Дисциплина способствует формированию у 

обучающихся теоретических знаний о возможных 

портфельных стратегиях, а также практических 

навыков формирования различных видов портфелей 

ценных бумаг на предприятии в зависимости от 

поставленной цели. Обучающиеся получат навыки 

формирования оптимального инвестиционного 

портфеля на основе расчѐта доходности и рисков 

ценных бумаг, формирующий данный портфель. 

ВD/ОC 

PMC 

2215 

Portfolio 

management 

company 

The discipline contributes to the formation of students' 

theoretical knowledge about possible portfolio strategies, 

as well as practical skills in the formation of various types 

of securities portfolios at the enterprise, depending on the 

goal. Students will gain skills in forming an optimal 

investment portfolio based on calculating the profitability 

and risks of securities forming this portfolio. 

БП/ТК       

 

KTZh 

2215 

Қазіргі тӛлем 

жүйелерi 

Пән білімалушыларда шаруашылық жүргізуші 

субъектілер арасындағы есеп айырысуды 

ON6 

ON9 



ұйымдастыру қағидаттары, қолма-қол ақшасыз есеп 

айырысуды ұйымдастыру қағидаттары мен 

нысандары, тӛлем жүйелерінің жұмыс істеу негіздері 

мен түрлері туралы білім жүйесін қалыптастырады. 

Білімалушылар қазіргі тӛлем жүйелерінің қазіргі жай-

күйін, үрдістері мен проблемаларын талдау, тӛлем 

жүйелерінде есеп айырысуды жүргізудің заманауи 

технологияларын қолдану білімдері мен дағдыларын 

меңгереді. 

 

БД/КВ 

 

SPS 

2215 

Современные 

платежные си-

стемы 

Дисциплина формирует у обучающихся систему зна-

ний о принципах организации расчетов  между хозяй-

ствующими субъектами, принципах и формах органи-

зации безналичных расчетов, основы функционирова-

ния и виды платежных систем. Обучающиеся овладе-

вают знаниями и навыками анализа современного со-

стояния, тенденциях и проблемах современных пла-

тежных систем, применять современные технологии 

проведения расчетов в платежных системах. 

 

ВD/ОC 

MPS 

2215 

Modern payment 

systems 

The discipline forms the students' system of knowledge 

about the principles of the organization of settlements 

between economic entities, the principles and forms of 

organization of non-cash settlements, the basis for the 

functioning and types of payment systems. Students 

acquire knowledge and skills to analyze the modern state, 

trends and problems of modern payment systems, to apply 

modern technologies of payments in payment systems. 

КП 

ЖООK 

OP 4305 

Ӛндірістік 

практикасы 

Практикадан ӛту қаржы саласындағы кәсіби 

қызметтің кәсіби құзыреттерін қалыптастыруға ықпал 

етеді. Тұтастай алғанда ұйымның қаржылық 

жағдайын да, оның жеке кӛрсеткіштерін де талдаудың 

негізгі рәсімдерін орындау. Бітіру жұмысын жазу 

үшін материалдарды жинау, жалпылау және жүйелеу. 

5 7 ON6 

ON7 

ON8 

ПД/ВК PP 4305 

Производствен-

ная практика 

Прохождение практики способствует формированию 

профессиональных компетенций  профессиональной 

деятельности в области финансов. Выполнение ос-

новных процедур по анализу как финансового состоя-

ния организации в целом, так и отдельных ее показа-



телей. Сбор, обобщение и систематизация материала 

для написания выпускной квалификационной работы. 

PD / UC 

SP 4305 

Specialized 

practice 

Passing of practice promotes formation of professional 

competences of professional activity in the field of 

finance. Performance of the basic procedures on the 

analysis both the financial condition of the organization as 

a whole, and its separate indicators. Gathering, 

generalization and systematization of material for writing 

a graduate qualification work. 

ЕДБ 

қызметіні

ң баға 

беруінің 

қазіргі 

әдістері / 

Совреме

нные 

методы 

оценки 

деятельн

ости 

предприя

тий и 

банков 

второго 

уровня / 

Modern 

methods 

of as-

sessing 

the activi-

ties of 

enterpris-

es and 

banks of 

the se-

cond level 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ON 1,ON 4, ON 5, ON 

8 

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 

ON 1, ON 4, ON 5, ON 

8 

 

/ Upon successful com-

pletion of the module, 

the student will: 

ON 1, ON 4, ON 5, ON 

8 

БП/ТК       

 

KZhB 

3221 

Қаржылық жо-

спарлау және 

болжау 

Осы пәнді оқу барысында экономикалық 

есептеулерді, белгілі бір стандарттар негізінде қызмет 

нәтижелерін талдау дағдылары мен дағдылары 

қалыптасады. Қаржы қызметі саласындағы 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық, 

бухгалтерлік есептілігі туралы түсініктері болуы тиіс. 

Басқарушылық шешімдер қабылдауда алған 

білімдерін қолдана білу. 

5 6 ON7 

ON8 

 

БД/КВ 

 

FPP 

3221 

Финансовое 

планирование и 

прогнозирова-

ние 

В процессе изучения данной дисциплины формиру-

ются навыки и умения анализировать экономические 

расчеты, результаты деятельности на основе опреде-

ленных стандартов. Иметь представление о финансо-

вой, бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъ-

ектов в области финансовой деятельности. Умение 

применять полученные знания в принятии управлен-

ческих решений. 

ВD/ОC 

FPF 

3221 

Financial 

planning and 

forecasting 

In the process of studying this discipline, skills and 

abilities are formed to analyze economic calculations, 

performance results based on certain standards. Have an 

idea of the financial and accounting statements of 

economic entities in the field of financial activity. The 

ability to apply the acquired knowledge in making 

managerial decisions. 

БП/ТК       

 

NI 3221 

Несиелік іс 

Пән білім алушыларда коммерциялық банктер мен 

қаржы ұйымдарының кредиттік операцияларды 

жүргізуін білудің тұтас жүйесін қалыптастырады. 

Білім алушылар қарыз алушының кредит қабілет-

тілігін бағалаудың және қаржылық кӛрсеткіштерді 

ON6 

ON7 

ON8 



есептеу негізінде коммерциялық банктің кредит 

қоржынының сапасын анықтаудың, сондай-ақ про-

блемалы кредиттерді анықтаудың және олармен 

жұмыс істеудің практикалық дағдыларын меңгереді 

БД/КВ 

 

KD 3221 

Кредитное дело 

Дисциплина формирует у обучающихся целостную 

систему знаний проведения кредитных операций 

коммерческими банками и финансовыми 

организациями. Обучающиеся овладеют 

практическими навыками оценки кредитоспособности 

заемщика и определения качества кредитного 

портфеля коммерческого банка на основе расчѐта 

финансовых показателей, а также выявлении 

проблемных кредитов и работы с ними. 

ВD/ОC 

LD 3221 

The loan deal 

The discipline forms an integral system of knowledge for 

students of conducting credit operations by commercial 

banks and financial organizations. Students will master 

practical skills in assessing the creditworthiness of the 

borrower and determining the quality of the loan portfolio 

of a commercial bank based on the calculation of financial 

indicators, as well as identifying problem loans and 

working with them 

БП/ТК       

 

KKET 

4224 

Кәсіпорынның 

қаржылық есе-

бін талдау 

Пәнді игеру нәтижесінде келесі құзыреттер 

қалыптасады: аналитикалық және зерттеу міндеттерін 

шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды, оның ішінде қаржылық 

есептілікті талдау саласындағы бағдарламалық 

ӛнімдерді пайдалану мүмкіндігі. Бұдан басқа, әртүрлі 

меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, 

ведомстволардың есептілігінде қамтылған қаржылық, 

бухгалтерлік және ӛзге де ақпаратты талдау және 

түсіндіру және алынған мәліметтерді олардың 

қызметін жақсартуға бағытталған басқарушылық 

шешімдер қабылдау үшін пайдалану қабілеті 

5 7 ON4 

ON5 

ON6 

ON8 

ON13 

 

БД/КВ 

 

AFOP 

4224 

Анализ финан-

совой отчетно-

сти предприя-

тий 

В результате освоения дисциплины формируются сле-

дующие компетенции:способность использовать для 

решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информацион-



ные технологии, в том числе программные продукты в 

области анализа финансовой отчетности. Кроме того, 

способность анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и исполь-

зовать полученные сведения для принятия управлен-

ческих решений, направленных на улучшение их дея-

тельности 

ВD/ОC 

AFS 

4224 

Analysis of 

financial 

statements 

The following competences are formed as a result of the 

discipline: ability to use modern technical means and 

information technologies, including software products in 

the field of financial statements analysis to solve 

analytical and research problems. In addition, the ability 

to analyze and interpret financial, accounting and other 

information contained in the statements of enterprises of 

different forms of ownership, organizations, departments 

and use the information to make management decisions 

aimed at improving their activities 

БП/ТК       

 

KBKT  

4224 

Коммерциялық 

банктердің 

қаржылық  тал-

дауы 

Пән білім алушыларға экономикалық ойлауды 

қалыптастыруға, сапаны, ӛтімділікті, басқару деңгейін 

сипаттайтын кӛрсеткіштерді талдаудың практикалық 

дағдыларын алуға, Банктің пассивті және белсенді 

операцияларының құрылымын талдауға, 

коммерциялық банктердің қызметін реттейтін 

экономикалық нормативтерді; банк қызметінің серпіні 

мен нақты тиімділігін есептеуге кӛмектеседі. 

ON8 ON10 

 

БД/КВ 

 

FAKB 

4224 

Финансовый 

анализ коммер-

ческих банков 

Дисциплина поможет обучающимся сформировать 

экономическое мышление, приобрести практические 

навыки анализа показателей, характеризующих каче-

ство, ликвидность, уровень управления, анализиро-

вать структуру пассивных и активных операций бан-

ка, рассчитывать экономические нормативы, регу-

лирующие деятельность коммерческих банков; дина-

мику и фактическую эффективность банковской дея-

тельности. 



ВD/ОC 

FAKB 

4224 

Financial Analy-

sis of Commer-

cial Banks 

The discipline will help students to form an economic 

thinking, acquire practical skills to analyze indicators 

characterizing the quality, liquidity, level of management, 

to analyze the structure of passive and active bank 

operations, calculate economic standards governing the 

activities of commercial banks, the dynamics and actual 

efficiency of banking activities. 

БП/ТК       

 

BKNKB

КU 4225 

Бағалы қағаздар 

нарығында 

коммерциялық 

банк қызметін 

ұйымдастыру 

Бұл пән екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздар 

нарығы саласындағы жұмыс ерекшеліктерін, бағалы 

қағаздар нарығындағы экономикалық қатынастарды 

дамыту үшін қаржыландыру құралдарын зерделейді. 

3 7 ON5 

ON6 

ON7 

 

БД/КВ 

 

ODKBR

CB 

4225 

Организация 

деятельности 

коммерческого 

банка на рынке 

ценных бумаг 

Данная дисциплина изучает особенности работы бан-

ков второго уровня в области рынка ценных бумаг, 

инструменты финансирования для развития экономи-

ческих отношений на рынке ценных бумаг. 

ВD/ОC 
OACBS

M 4225 

Organization of 

activities of a 

commercial Bank 

in the securities 

market 

This discipline studies the peculiarities of the work of 

second-tier banks in the field of the securities market, 

financing tools for the development of economic relations 

in the securities market. 

БП/ТК       

 

KK  

4225 
Кӛпшілік қаржы 

Пән мемлекеттік қаржыны жоспарлау мен басқарудың 

қолданыстағы шаруашылық тәжірибесін пайдалану 

бойынша теориялық және практикалық дағдыларды 

қалыптастырады; экономика мен қаржыда нарықтық 

қағидаттарды қолдану, олардың дамуындағы қарама-

қайшылықтар, диспропорциялар мен дағдарыстармен 

бірге, сондай-ақ олардың қоғамдық қаржыға әсерін 

анықтау. 

ON6 

ON7 

ON12 

 

БД/КВ 

 
PF 4225 

Публичные 

финансы 

Дисциплина формирует теоретические и практические 

навыки по использованию действующей хозяйствен-

ной практики планирования и управления государ-

ственными финансами; по применению рыночных 

начал в экономике и финансах, противоречий в их 

развитии, сопровождающихся диспропорциями и кри-

зисами, а также определение их влияние на публич-



ные финансы. 

ВD/ОC PF 4225 Public finance 

The discipline forms theoretical and practical skills on the 

use of current economic practices of planning and 

management of public finances; on the application of 

market principles in the economy and finance, 

contradictions in their development, accompanied by 

imbalances and crises, as well as determining their impact 

on public finances. 

КП / ТК KTS  

4308 

Кәсіпкерлік  

тәуекелдерді 

сақтандыру 

Пән әр түрлі қаржылық-экономикалық мәселелерді 

шешуде аналитикалық ойлауды қалыптастыру мен 

дамытуды, жеке және мүліктік сақтандыру шарттарын 

жасасу кезінде сақтандыру операциялары мен 

аудиттерді талдау мен бағалауды, сондай-ақ 

сақтандыру саласында кәсіби қызығушылықты 

дамытуды қарастырады. Сақтандыру ісі саласында, 

атап айтқанда, сақтандырудың теориялық аспектілері, 

сақтандыру ісін ұйымдастыру, сақтандыру 

қатынастарын мемлекеттік реттеу, салалар бойынша 

сақтандыру ерекшеліктерін анықтау бойынша жүйелі 

білім береді. 

5 7 ON8 

ON11 

 

ПД / КВ SPR 

4308 

Страхование 

предпринима-

тельских рисков 

Дисциплина предусматривает формирование и разви-

тие аналитического мышления при решении различ-

ного рода финансово-экономических задач, проведе-

ние анализа и оценки страховых операций и аудита 

при заключении договоров личного и имущественного 

страхования, а также выработки профессионального 

интереса в области страхования.  Дает систематиче-

ские знания в области страхового дела, в частности, 

теоретических аспектов страхования, организации 

страхового дела, государственного регулирования 

страховыми отношениями, определения особенностей 

страхования по отраслям. 

PD/OC BRI 

4308 Business risks 

insurance 

The discipline provides the formation and development of 

analytical thinking in solving various kinds of financial 

and economic problems, analysis and evaluation of 

insurance operations and audit at the conclusion of 



contracts of personal and property insurance, as well as 

the development of professional interest in the field of 

insurance.  Gives systematic knowledge in the field of 

insurance, in particular the theoretical aspects of 

insurance, organization of insurance business, state 

regulation of insurance relations, determination of the 

features of insurance by industry. 

КП / ТК IKN 

4308 Инвестициялар-

ды қаржылан-

дыру және 

несиелеу 

Пән инвестициялар туралы білімді қамтиды. Білім 

алушылар инвестициялармен байланысты негізгі 

ұғымдарды зерделейді, бизнес-жоспарды әзірлеумен 

танысады; лизингтік тӛлемді анықтай алады, ағымдар 

мен ағымдарды болжай алады, салымдардың 

кірістілігін есептей алады, тәуекелдерді есепке алады. 

ON10 

ON11 

ПД / КВ FKI 4308 

Финансирова-

ние и кредито-

вание инвести-

ций 

Дисциплина содержит знания об инвестициях. Обу-

чающиеся изучат основные понятия, связанные с ин-

вестициями, познакомятся с разработкой бизнес-

плана; смогут определять лизинговый платеж, прогно-

зировать оттоки и притоки, рассчитывать доходность 

вложений, учитывать риски. 

PD/OC FLI  

4308 
Financing and 

Lending 

Investment 

The discipline contains knowledge about investments. 

Students will learn the basic concepts related to 

investments, get acquainted with the development of a 

business plan; they will be able to determine the lease 

payment, predict outflows and inflows, calculate the 

profitability of investments, take into account risks. 

КП 

ЖООК 

OP 4306 

Ӛндірістік 

практикасы 

Қаржы-несие ұйымдары мен мекемелерінде кәсіби 

жұмыс дағдыларын игеру. Коммерциялық банкте есеп 

айырысу, несие, депозиттік операциялардың 

ерекшеліктерін зерттеу. Банктің қаржылық есептілігі 

негізінде кредиттік мекеменің тӛлем қабілеттілігі мен 

ӛтімділігін айқындау 

13 8 ON6 

ON7 

ON8 

ПД / ВК PP 4306 

Производствен-

ная практика 

Приобретение профессиональных навыков работы в 

финансово-кредитных организациях и учреждениях.  

Изучение особенностей проведения расчетных, кре-

дитных, депозитных операций в коммерческом банке. 

На базе финансовой отчѐтности банка определение 



платѐжеспособности и ликвидности кредитного учре-

ждения 

PD / UC 

SP 4306 

Specialized 

practice 

Acquisition of professional skills in financial and credit 

organizations and institutions.  Studying the peculiarities 

of settlement, credit and deposit operations in a 

commercial bank. To determine the solvency and liquidity 

of a credit institution on the basis of bank financial 

statements. 

Қаржылы

қ және 

салықтық 

әкімшілік 

/ 

Финансо

вое и 

налогово

е 

админист

рировани

е  и  

регулиро

вание 

банковск

ой 

деятельн

ости / 

Financial 

and tax 

admin-

istration 

and regu-

lation of 

banking 

activities 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ON 10,ON 11, ON 12  

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 

ON 10,ON 11, ON 12  

 

/ Upon successful com-

pletion of the module, 

the student will: 

ON 10,ON 11, ON 12  

 

КП / ТК KBT 

4309 

Қаржылық және 

басқарушылық 

талдау 

Пәнді игеру нәтижесінде келесі құзыреттер 

қалыптасады: типтік әдістемелер мен қолданыстағы 

нормативтік-құқықтық база негізінде шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық 

кӛрсеткіштерді есептеу қабілеті, экономикалық 

процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде 

стандартты теориялық және эконометрикалық 

модельдерді құру, алынған нәтижелерді талдау және 

мазмұнды түсіндіру қабілеті 

5 7 ON8 

ON10 

ON12 

ON13 

 

ПД / КВ FUA 

4309 

Финансовый и 

управленческий 

анализ 

В результате освоения дисциплины формируются сле-

дующие компетенции: способностью на основе типо-

вых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов, способностью, 

на основе описания экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теоретические и экономет-

рические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать получены результаты 

PD/OC FAA 

4309 

Financial and 

administrative 

analysis 

The discipline develops the following competencies: 

ability to calculate economic and socio-economic 

indicators characterizing the activities of economic 

entities based on standard techniques and the current 

regulatory framework, ability to build standard theoretical 

and econometric models based on the description of 

economic processes and phenomena, to analyze and 

meaningfully interpret the results obtained 



КП / ТК BT 4309 

Банк тәуекел-

дері 

Бұл пән Банктік тәуекелдер саласындағы бағалау 

әдістері мен тәсілдерін зерттейді. Студенттер 

нарықтық және операциялық тәуекелдерді талдау, 

жоғары тәуекел дәрежесіне ие банктік 

операциялардың экономикалық тиімділігін анықтау 

үшін білім мен дағдыларға ие болады. 

ON11 ON12 

ПД / КВ BR 4309 

Банковские 

риски 

Данная дисциплина изучает методы и способы оценки 

в области банковских рисков. Обучающиеся приобре-

тают знания и умения анализировать рыночные и опе-

рационные риски, определять экономическую эффек-

тивность банковских операций, поддающиеся высо-

кой степени риска. 

PD/OC BT / BR 

/ BR 

4309 Banking Risks 

This discipline studies methods and methods of 

assessment in the field of banking risks. Students acquire 

knowledge and skills to analyze market and operational 

risks, to determine the economic efficiency of banking 

operations that are amenable to a high degree of risk. 

КП / ТК KBA 

4310 

Қаржылық 

бақылау және 

аудит 

Пән білім алушыларда қаржы-бюджеттік ұйымдарда 

бақылау және аудит туралы білім жүйесін 

қалыптастыруға ықпал етеді. Оқыту нәтижесінде білім 

алушылар мемлекеттік қаржылық бақылауды 

ұйымдастыру, кәсіпорынның құрылтай және есепке 

алу-қаржылық құжаттарына тексеру жүргізу, 

кассалық-банктік операцияларды бақылау және 

тексеру, ұзақ мерзімді активтерді бақылау және аудит, 

еңбекақы тӛлеу жӛніндегі персоналмен есеп айырысу, 

ақша қаражаты мен тауар-материалдық қорлардың 

қозғалысы дағдыларын меңгереді. 

4 7 ON10 

ON11 

 

ПД / КВ FKA 

4310 

Финансовый 

контроль и 

аудит 

Дисциплина способствует формированию у 

обучающихся системы знаний контроля и аудита в 

финансово-бюджетных организациях. В результате 

обучения, обучающиеся овладеют навыками 

организации государственного финансового контроля, 

проведения проверок учредительных и учетно-

финансовых документов предприятия, контроля и 

ревизии кассово-банковских операций, контроля и 

аудита долгосрочных активов, расчетов с персоналом 



по оплате труда, движения денежных средств и 

товарно-материальных запасов. 

PD/OC FCA 

4310 

Financial control 

and audit 

The discipline contributes to the formation of students' 

knowledge system of control and audit in financial and 

budgetary organizations. As a result of the training, 

students will master the skills of organizing state financial 

control, conducting inspections of constituent and 

accounting and financial documents of the enterprise, 

monitoring and auditing cash and banking operations, 

monitoring and auditing long-term assets, settlements with 

personnel on wages, cash flow and inventory. 

КП / ТК BK 4310 

Банктік 

қадағалау 

Пән білім алушыларда Банктік қадағалау жүйесінің 

мәні мен Даму бағыттары, қашықтықтан қадағалау 

құралдары, инспекциялық қызметтің мақсаттары мен 

міндеттері, инспекциялық тексерулер жүргізудің 

ережелері мен әдістемесі туралы білім жүйесін 

қалыптастырады. Білім алушылар проблемалық 

банктерді анықтау және олардың дәрменсіздігінің 

алдын алу мақсатында кредиттік ұйымдардың 

қаржылық жай-күйін талдаудың практикалық 

дағдыларын, сондай-ақ қадағалаушылық ден қою 

шаралары жүйесін меңгереді. 

ON10 ON12 

ПД / КВ BN 4310 

Банковский 

надзор 

Дисциплина формирует у обучающихся систему зна-

ний о сущности и направлениях  развития системы 

банковского надзора, инструментарии дистанционно-

го надзора, целях и задачах инспекционной деятель-

ности, правилах и методике проведения инспекцион-

ных проверок. Обучающиеся овладевают практиче-

скими навыками анализа финансового состояния кре-

дитных организаций в целях выявления проблемных 

банков и предупреждения их несостоятельности, а 

также системой мер надзорного реагирования. 

PD/OC BS 4310 

Bank supervision 

The discipline forms the students' system of knowledge 

about the essence and directions of development of the 

banking supervision system, tools of off-site supervision, 

goals and objectives of inspection activities, rules and 

methods of inspection checks. Students learn practical 



skills of analyzing the financial condition of credit 

institutions in order to identify problem banks and prevent 

their insolvency, as well as the system of supervisory 

response measures. 

КП / ТК SM 4311 

Салықтық ме-

неджмент 

Бұл пән шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

басқару қызметіндегі салықтық менеджменттің рӛлін, 

салық салуды енгізу әдістері мен әдістерін зерттейді. 

Білім алушылар салықтық жоспарлау саласында 

стратегияны әзірлеу біліктері мен дағдыларын 

игереді. 

3 7 ON10 

ON12 

 

ПД / КВ NM 4311 

Налоговый 

менеджмент 

Данная дисциплина изучает роль налогового менедж-

мента в управленческой деятельности хозяйствующих 

субъектов, способы и методы введения налогообло-

жения. Обучающиеся приобретают умения и навыки 

разрабатывать стратегию в области налогового плани-

рования. 

PD/OC TM 4311 

Tax management 

This discipline studies the role of tax management in the 

management activities of economic entities, methods and 

methods of introducing taxation. Students acquire the 

skills and abilities to develop a strategy in the field of tax 

planning. 

КП / ТК BM 4311 

Банктік ме-

неджмент 

Пән білім алушыларда несие мекемесінің жұмысын 

басқаруды жүзеге асыруға, оның операцияларын 

талдауға, операциялардың тиімділігін бағалауды, 

басқару құрылымын жүзеге асыруға, несие 

мекемесінің тиімді жұмыс істеуіне, оның қаржылық 

тұрақтылығын нығайтуға ықпал ететін банк қызметін 

жақсарту жолдарын ұсынуға мүмкіндік береді. 

ON11 ON12 

ПД / КВ BM 4311 

Банковский 

менеджмент 

Дисциплина формирует у обучающихся возможность 

реализовать управление функционированием кредит-

ного учреждения, проводить анализ его операций, 

осуществить оценку эффективности осуществления 

операций, структуру управления, рекомендовать пути 

улучшения банковской деятельности, способствую-

щих на практике доходному функционированию кре-

дитного учреждения, укреплению его финансовой 

стабильности. 



PD/OC BM 4311 

Bank 

management 

The discipline provides students with the opportunity to 

implement the management of the functioning of a credit 

institution, analyze its operations, evaluate the 

effectiveness of operations, the management structure, 

recommend ways to improve banking activities that 

contribute in practice to the profitable functioning of a 

credit institution, strengthen its financial stability. 

КП / 

ЖООК 

DP 4307 

Дипломалды 

практикасы 

 Ӛндірістік практика білім алушыларда Теориялық 

оқу-практикалық оқыту нәтижелерін бекіту мен 

нақтылауды, білім алушылардың берілетін мамандық 

бойынша практикалық жұмыс дағдылары мен дағды-

ларын меңгеруін, практикалық қызмет барысында 

алынған нәтижелерді жалпылау мен бағалауды қалы-

птастырады. Диплом алдындағы практика білім 

алушыларда білім алушылардың таңдаған бітіру 

біліктілік жұмысының тақырыбы бойынша қажетті 

ақпаратты жинауды, жүйелеуді және талдауды, зерт-

теу объектісі мен пәнін анықтауды, бітіру біліктілік 

жұмысының егжей-тегжейлі жоспарын әзірлеуді, 

ұйым қызметіндегі оң және теріс факторларды 

анықтауды, бітіру біліктілік жұмысы үшін ақпаратты 

ӛңдеу кезінде есептеу техникасы мен ақпараттық тех-

нологиялардың қазіргі заманғы құралдарын таңдауды 

қалыптастырады. 

5 8 ON10 

ON11 

ON12 

 

ПД / ВК РР 4307 

Преддипломная 

практика 

Производственная практика формирует у обучающих-

ся закрепление и конкретизацию результатов теорети-

ческого учебно-практического обучения, приобрете-

ние обучающимися умения и навыков практической 

работы по присваиваемой специальности, обобщения 

и оценивания результатов, полученных в ходе практи-

ческой деятельности. Преддипломная практика фор-

мирует у обучающихся сбор, систематизация и анализ 

необходимой информации по выбранной обучающим-

ся теме выпускной квалификационной работы, опре-

деление объекта и предмета исследования, разработка 

детального плана выпускной квалификационной рабо-

ты, выявление положи-тельных и отрицательных фак-



торов в деятельности организации, выбор современ-

ных средств вычислительной техники и информаци-

онных технологий при обработке информации для 

выпускной квалификационной работы. 

PD/UC РР 4307 

Pregraduation 

practice 

Work practice forms students consolidation and 

specification of results of theoretical educational and 

practical training, acquisition by students of ability and 

skills of practical work on the assigned specialty, 

generalization and estimation of the results received 

during practical activity. Pregraduation practice forms the 

students collection, systematization and analysis of 

necessary information on the topic of student's chosen 

graduate qualification work, the definition of the object 

and subject of research, development of a detailed plan for 

graduate qualification work, identifying positive and 

negative factors in the organization, the choice of modern 

computer equipment and information technology in 

processing information for graduate qualification work. 

Қосымша білім беру бағдарламалары (Minor)/Дополнительные образовательные программы(Minor)/ 

Minor  БП/ТК      

БД/КВ 

ВD/ОC 

3218 

Пән 

1/Дисциплина 1/ 

Discipline 1 

 5 5  

БП/ТК      

БД/КВ 

ВD/ОC 

3219 

Пән 

2/Дисциплина 2/ 

Discipline 2 

 5 5  

БП/ТК      

БД/КВ 

ВD/ОC 

3222 

Пән 

3/Дисциплина 3/ 

Discipline 3 

 5 6  

БП/ТК      

БД/КВ 

ВD/ОC 

3223 

Пән 

4/Дисциплина 4/ 

Discipline 4 

 5 6  



Дене шы-

шы-

нықтыру/  

Физиче-

ская 

культура/  

Physical 

Culture 

 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ЖК 12 

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 

ОК 12 

 

/ Upon successful com-

pletion of the module, 

the student will: 

GC 12 ЖБП МК 

ЖБП МК DSh 

1108 (1-

2) 

2108 (3-

4) 

Дене 

шынықтыру 

Пән кәсіби қызметке дайындалу үшін денсаулықты 

сақтау, нығайтуды қамтамасыз ететін дене 

шынықтыру құралдары мен әдістерін мақсатты түрде 

қолдануға үйретеді; физикалық жүктемені, жүйке-

психикалық стрессті және болашақ еңбек әрекетіндегі 

қолайсыз факторларды тұрақты түрде ауыстыруға 

ынталандырады 

8 1-4 ЖК 12 

ООД ОК 

 

FK 1108 

(1-2) 

2108 (3-

4) 

Физическая 

культура 

 Дисциплина учит целенаправленно использовать 

средства и методы физической культуры, обеспечи-

вающие сохранение, укрепление здоровья для подго-

товки к профессиональной деятельности; к стойкому 

перенесению физических нагрузок, нервно-

психических напряжений и неблагоприятных факто-

ров в будущей трудовой деятельности. 

GED MC PhС 

1108 (1-

2) 

2108 (3-

4) 

Physical Culture The discipline teaches to purposefully use the means and 

methods of physical culture, ensuring the preservation, 

strengthening of health in order to prepare for professional 

activity; to persistent transfer of physical exertion, neuro-

psychic stress and adverse factors in future labor activity. 

  KA  Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны) жазу 

және қорғау 

немесе кешенді 

емтихандарды 

дайындау және 

тапсыру 

Экономиканың дамуындағы қазіргі тенденциялар 

туралы біледі және түсінікке ие. Мамандық бойынша 

емтиханға дайындалу және дипломдық жұмысты жазу 

кезінде танымның ғылыми әдістерін қолдана алады; 

пән бойынша мемлекеттік емтиханға дайындалу үшін 

әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді біріктіре 

алады. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 

тарта отырып, ақпараттық-талдау және ақпараттық-

библиографиялық жұмыстарды жүргізу дағдылары 

бар 
12 8 

ON10 

ON11 

ON12 

   ИА  Написание и 

защита диплом-

ной работы 

(проекта) или 

подготовка и 

сдача ком-

плексного экза-

менов 

Знает и имеет представление о  современных тенден-

циях в развитии экономики. Умеет  применять науч-

ные методы познания при  подготовке  к экзамену по 

специальности и написании дипломной работы; инте-

грировать знания, полученные в рамках разных дис-

циплин  для подготовки к   государственному экзаме-

ну по дисциплине. Имеет навыки проведения инфор-

мационно-аналитической и информационно-



библиографической работы с привлечением совре-

менных информационных технологий 

  FA  Writing and 

defending a the-

sis (project) or 

preparing and 

passing a com-

prehensive exam 

Knows and has an idea of modern trends in economic de-

velopment. Is able to apply scientific methods of 

knowledge in preparation for the exam in the specialty 

and writing a thesis; integrates knowledge obtained in dif-

ferent disciplines to prepare for the state exam in the dis-

cipline. Has skills of information-analytical and infor-

mation-bibliographic work with the involvement of mod-

ern information technologies 

      240   

 


