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Элективті пәндер каталогы Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық
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Каталог элективті пәндердің (таңдау бойынша компоненттердің) тізімін, пәндердің
пререквизиттері мен постреквизиттерін, пәнді оқыту мақсатын, олардың қысқаша
мазмұнын, күтілетін нәтижелерін қамтиді.

БІЛІМ АЛУШЫ МЕН ЭДВАЙЗЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖАДНАМА
Мамандықтың барлық пәндері модульдер мен циклдер (бакалавриатта ЖБП, БП,
ПП; магистратура мен докторантурада БП, ПП) бойынша бөлінген. Олардың ішінде
пәндер міндетті және элективті (таңдау) пәндеріне бөлінген. Оқуға міндетті пәндердің
тізімі мамандықтың үлгілік оқу жоспарында (ҮОЖ) келтірілген. Мамандықтың әр курсы
үшін элективті пәндер тізімі элективті пәндер каталогында (ЭПК) келтірілген. ЭПК
мамандықтың таңдау пәндерінің жүйеленген аннотацияланған тізімі болып табылады.
ЭПК білім алушыларға оқытудың таңдалған траекториясына сәйкес элективті оқу
пәндерінің альтернативті таңдау мүмкіндігін беруі керек.
Мамандық бойынша ҮОЖ бен ЭПК негізінде білім алушының оқу жылына жеке
оқу жоспары (ЖОЖ) құрылады. ЖОЖ-ды шығарушы кафедра тағайындаған эдвайзердің
көмегімен бакалаврлар мен магистранттар құрастырады. Докторанттар ЖОЖ-ды өздері
кұрастырады. ЖОЖ мамандық шегінде әрбір білім алушының жеке білім алу
траекториясын анықтайды. ЖОЖ-ға ҮОЖ-дан міндетті компонент пәндері мен оқу
қызметінің түрлері (практикалар, зерттеу жұмысы, мемлекеттік (кешенді) емтихан,
дипломдық жұмысты (жобаны) жазу, диссертацияны ресімдеу және қорғау) және ЭПКдан таңдау компоненті пәндері кіреді.
Еңбек нарығының және жұмыс берушілердің талаптарының есебімен нақты жұмыс
саласына бағытталған білім беру траекториясының бакалаврларына көмек ретінде ЭПК
шегінде білім алушыларға көзделген білім беру траекториясын меңгеруді кепілдейтін
пәндер тізімі берілуі керек.
Элективті оқу пәндерін таңдаған кезде мыналарды есепке алу керек:
1 Бір семестрде міндетті түрде оқылатын оқытудың қосымша түрлерін (ОҚТ)
есептемегенде, күндізгі оқыту бөлімінің студенті 18-22 кредитті (міндетті және элективті),
сырттай оқыту бөлімінің студенті 9-12 кредитті (міндетті және элективті) игеруі тиіс.
2 Оқытудың барлық кезеңіндегі жалпы кредит саны мамандықтың ҮОЖ-нда
көрсетілген саннан аспауы керек.
3 Элективті пәндер тиісті нөмірі бар таңдау топтарына біріктірілген. Пәндердің әр
тобынан бір ғана элективті оқу пәнін таңдауға болады.
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KUIZ 2111 Қаржылық ұйымдардағы іс жүргізу - 2 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика.
Оқыту мақсаты: студенттерге қаржылық ұйымдарындағы құжаттар айналымын
оқыту, қаржылық іс жүргізуін студенттерге жеткізу
Қысқаша мазмұны: Құжаттар түсінігі және олардың мәні. Құжаттардың
сыныптамасы. Ұйымдастырушы - өкімдік құжаттар. Штаттық кесте. Жеке құрамы
бойынша құжаттар. Қаржылық-есептеу операциялары бойынша құжаттар. Шарттар, өнімді

өткізу мен жабдықтауға байланысты құжаттар. Бухгалтерия жұмысын регламентациялау.
Бухгалтерия қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулары. Бухгалтерияда құжаттармен
жұмысты ұйымдастыру. Бухгалтерлік құжаттар және оларды сақтау мерзімдері. Құжаттарды
ағымдағы сақтау.
Күтілетін нәтижелер: студенттердің қаржылық ұйымдарда іс қағаздарды, қаржылық
құжаттарды рәсімдеуін үйрену, құжаттар айналымының қозғалысын құрастыру
Постреквизиттері: Қаржы, Қаржы нарығы мен делдалдары.
Din 2111.1 Дінтану – 2 кредит
Пререквизиттері: Философия, Қазақстан тарихы.
Оқыту мақсаты- Діндер тарихының әр түрлі діни формаларды қамтыған жүйелері
түсініктемелерімен таныстыру.
Қысқаша сипаттамасы: студенттерге дінтанудың негізгі теориялық мәселелерін
жүйелі түрде баяндау. Студенттердің бойында діннің әлеументтік және мәдени феномен
ретінде маңызы мен қызметі жайлы түсінік қалыптастыру. Əртүрлі дүниетанымдық
көзқарастар аясында студентердің діни философия және теологиядағы алуан түрлі
көзқарастармен таныстыру, сондай-ақ дінді сыни тұрғыда қарастырудың негізін үйрету.
Студенттерге дінтанудың теориялық тарауларындағы ұғымдық және методологиялық
аппараттарын игеруге көмектесу. Студенттердің бойында философиялық ойлау мәдениеті
мен діни мәселелерді құндылық және дүниетанымдық тұрғыдан пайымдау дағдыларын
дамыту.
Күтілетін нәтижелер: діннің тарихи даму жолдарын,тдіни мәселеге қатысты
негізгі теориялық және методологиялық әдістерін, діннің қоғам және басқа мәдени
салалармен өзара байланысын, дінтану ғылымының негізгі ұғымдық аппаратын, діни –
теологиялық, бағалау ерекшеліктерін, діннің қоғамдағы, мәдениет жүйесіндегі, руханиэтикалық өмірдегі орнын білу қажет.
Постреквизиттер: Менеджмент, Қызметкерлерді басқару.
ANB 2203 Ақша, несие, банктер - 3 кредит
Пререквизиттер: Экономическалық теория, Макроэкономика.
Үйренудің мақсаты: студенттердің белгілі бір білімнің біртұтас жүйесінің
қағидалы аспектілеріне, кредиттің және банктердің, ақшалы және несие жүйенің
функциялы негіздеріне, халықаралық несие-есептік және валюталық қатынастарға,
негіздерге нарықтағы бағалы қағаздарға келтіру; ұғымды - терминологиялық аппараты
беру, пәннің мазмұны және жанның сипаты, оның қисыны.
Қысқаша сипаттамасы: «Ақша, несие, банктер» тәртібі теориялық курс ретінде
көрсету, банкирдің дайындығының негізі кең профильтың мамандарының сапасын беру.
Экономическалық теорияның , экономиканың макро және микродәрежесі,
қаржымен, бухгалтерлік есеппен, менеджментпен және басқа да оқыту тәртібімен осы
курс білімді ақшалай және несиелік қатынаспен, теориялық және негізгі банктік қызметті
ұйымдастырады,эканомикадағы мәні мен оны терең түсінуге мүмкіндік береді.
Күтілетін нәтижиелер: заңды жүзеге асып тұрған нормаларды қолдану және
сұрыптау; негізгі құралдар мен ақшалай- несиелік әдістерді банк жүйесінің күйін
қолдануы және елдің әлеуметтік-экономикалық жағдайына; қолма- қол және қолмақолсыз ақшаларды заңның талартарына сай жасау; практикада үйренген тәжірибелерді
және коммерциялық банк жұмысының шараларын қолдану.
Постреквизиттер: Қаржы, Қаржы нарығы мен делдалдары.
BN2203.1 Банктік несиелеу – 3 кредит

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика.
Үйренудің мақсаты: Пәннің бас мақсаты – қаржы және несиелік катынастар,
банктік және ақша жүйелердің қызмет ету негіздері, халықаралық несие есеп және
валюттік қатнастар саласында жинақы білімді кешенді түрде көрсетуге бағытталған.
Сонымен қатар, осы пән келесідей мақсаттарды көздейді: студенттерге ақшаның, несиенің
және банктердің теориялық аспектілері бойынша, ақша және несие жүйелерінін, қызмет
істеу негіздері бойынша, халықаралық несиелік-есеп айырысу және валюталық
қатынастар, бағалы қағаздар нарығының не гіздері бойынша біртұтас білім жүйесін
қалыптастыру; пәннің мәні мен мазмұнын сипаттайтын терминологиялық-ұғымдық
аппарат беру; барлық үғымдардың өзара байланысы мен олардын ішкі логикасын ашу.
Қысқаша сипаттамасы: студенттерге ақша, несие, банктердің теориясы бойынша
қажетті теориялық білімнің белгілі бір минимумын беру; оларға банк сферасында қызмет
істеу үшін қажетті практикалық машықтарды дарыту; банк қызметінің болашақ
профессионалдарына алдағы уақытта болуы мүмкін, ықтимал банктік жаңашыл
қызметтер, интернет-технологиялар және тағы басқа өзгерістерге бағыт беріп қою.
Күтілетін нәтижиелер: ақша айналым саласында нормативті-құқық базаны,
экономикадағы ақшаның мәнін, функцияларын, рөлін, ақша айналымның заңдарын, ақша
есептерді ұйымдастыру қағидаларын, инфляция мәнін, оның көрініс нысандарын, ақша
реформалардын түрлерін, ақша жүйенін элементтерін, ақша жүйелердін түрлерін және
оның ҚР ерекшеліктері; несиенің қажеттілігі, несие қозғалысының кезендері, несие жабу
кестесін құрастыру, заемшының несиеқабилеттін талдау, несие пайыздын мөлшерін
еспетеу, несие модульмен жұмыс істеу дағдылар алу; банктердін мәні және олардың
экономикадағы рөлі, орталық банктің ұйымдастыру және жұмыс істеу ерекшеліктері,
Ұлттық Банк ақша-несие саясатының әдістері, банктің пассивтік және активтік
операциялардын түрлері, банк қызметтер түрлері бойынша операцияларды іске асыру:
несиелеу, есеп-кассалық қызмет көрсету, лизинг, факторинг, траст, бағалы қағаздармен
және т.б.
Постреквизиттер: Қаржы, Қаржы нарығы мен делдалдары.
_Sta2204 Статистика - 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика.
Оқыту мақсаты: студенттердің статистикалық көрсеткіштерді внықтау негіздерін
үйрету, экономикалық мәліметтерді өңдеу тәсілдерін пайдалануын үйрету
Қысқаша мазмұны: Статистиканың жалпы теориясы. Статис-тиканың пәні мен
әдісі. ҚР мемлекеттік статистиканы ұйымдастыру қағидалары. Статистикалық бақылау.
Статистикалық жиынтық, топтастыру, жіктеу және статистикалық кестелер. Тарату
қатарлары және оны талдау. Статистикадағы жалпылама көрсеткіштер. Абсолютті және
салыстырмалы шамалар көрсеткіштер. Абсолютті және салыстыр-малы шамалар және
олардың графикалық көрінісі. Орта шамалар және вариация көрсеткіштері. Таңдамалы
бақылаулар. Қоғамдық құбылыстардың өзгерістерін меңгерудің статистикалық әдістері.
Индекстік әдістер. Маңызды экономикалық индекстер. Əлеуметтік экономикалық
статистика. Тұрғындар және еңбек ресурстарының статистикасы.
Күтілетін нәтижелер: студенттердің сандық және сапалық статистикалық
көрсеткіштерін анықтауын игеру.
Постреквизиттері:
Экономиканы
мемлекеттік
реттеу,
Кәсіпорын
экономикасы.
_ESta 2204.1 Экономикалық статистика – 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика
Оқыту мақсаты: студенттердің статистикалық көрсеткіштерді внықтау негіздерін

үйрету, экономикалық мәліметтерді өңдеу тәсілдерін пайдалануын үйрету
Қысқаша мазмұны: Əлеуметтік экономикалық статистиканың пәні мен
ерекшеліктері. Əлеуметтік экономикалық статистиканың көрсеткіштер жүйесі мен қазіргі
жағдайы. Қазақстандық және халықаралық макроэкономикалық моделдер статистикасы,
оның маңызы, концепциясы мен категориялары. Халық шаруашылығының балансы
ұлттық шоттар жүйесіне қарсылықтары. Халықаралық қоғамдардағы стаистикалық
жүйенің қазіргі жағдайы..
Күтілетін нәтижелер: студенттердің сандық және сапалық статистикалық
көрсеткіштерін анықтауға бейімдеу
Постреквизиттері: Қаржылық және басқарушылық талдау.
Eko2205 Эконометрика – 3 кредит
Пререквизиттер: Экономикадағы математика, Статистика.
Оқытудың мақсаты: студенттердің мүмкіндік және математикалық статистика
қағидасын түсінуі, келешек мамандарды қағидалы білім және практикалық дағдылармен,
математикалық есептелімдерді үйрету.
Қысқаша мазмұны: Болжам және математикалық статистика жайлы теориялық
анықтама. Статистическалық гипотезді тексеру. Таңдаудың және басты құрамның ұғымы.
Таңдаулы коварияцияның ұғымы, негізгі санау ережелері, таңдаулы дисперсиясы және
дисперсияның есептеу ережесі. Классикалық жұп регрессиялық қалпы. Стандартты
бағалаудың қатесі. Стуюденттің статистикасы. Сенімді интервал. F және t –гипотезаны
тексерудің статистикасы. Корреляции және детерминация коэффициенті, олардың
мағыналы мазмұны. Көптік сызықтық регрессия. Көптік регресияның мультиколлинарлық
түсінігі. Дисперционды анализі. Корреляциялық талдау. Уақытша қатарлар.
Күтетін нәтижелер: студент мүмкіндікті және математикалық статистиканың
қағидасының әдістерін білу керек.
Постреквизиттер: Қаржылық және басқарушылық талдау.
KMB2205.1 Бизнестегі сандық әдістер- 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикадағы математика, Статистика.
Оқыту мақсаты: студенттердің математикалық статистика және ықтималдық
теория негіздерін үйрену, болашақ мамандардарды математикалық есептеудің теориялық
және тәжірибелік құралдарымен қаруландыру
Қысқаша мазмұны: Ойындар теориясының есептерi, элементтері, қарама-қарсы
емес мүдделi ойындар теориясы, шешiм қабылдау теориясы, белсендi жүйелер теориясы
және іскер ойындарды модельдеу. Ойындарды жеңілдету. Ойындар теориясының
есептерін шешу геометриялық әдісі. Ойын теориясының есептерін сызықтық
программалау есептеріне ауыстыру. Басқару теориясының қазiргi бағыттарын қарастыру
арқылы, берілген мәселені толықтыруға болады. Белсенді жүйелерді басқару теориясы.
Басқару механизмінің тиімділігін бағалау. Жоспар және нарық. Жоспарлаудың бөліктей
орталықтандыру. Қатысушылар саны аз нарық және монопольді нарықтар.
Ұйымдастырылған жүйелерін басқару базалық механизмдері. Оңтайлы механизмдерді
талдау. Ұжымдық шешім қабылдау.
Күтілетін нәтижелер: студенттер ықтималды теория әдістері мен математикалық
статистика құралдарын білу міндетті
Постреквизиттері: Қаржылық және басқарушылық талдау.
KND 2208 Қаржы нарығы және делдалдары - 2 кредит
Пререквизиттер: Экономикалық теория, Қаржы.

Оқытудың мақсаты: болашақ мамандарды қаржы институттарының
ерекшеліктерін оқыту, қаржы нарығында жұмыс жасау үшін, қажетті тәжірибелік
қабілеттер және теориялық білімдермен қаруландыру.
Қысқаша мазмұны: Қаржы нарығының мәні және түсінігі. Қаржы нарығының
классификациялық ерекшеліктері. Қазақстанның қаржы нарығы және оның элементтер
құрамы. Ақша нарығының мәні және мағынасы. Қаржы нарығы жүйесіндегі несие
нарығының орны. Несие нарығының құралдары. Валюта нарығы: түрлері және негізгі
этаптарының дамуы. Қазақстандағы валютаны реттеудің негізгі бағыттары. Бағалы қағаздар
нарығының түсінігі, оның құрылымы мен түрлері. Қазақстандағы бағалы қағаздар
нарығының жағдайы. Сақтандыру нарығының даму аспектілерінің негіздері. Сақтандыру
түрлері. Сақтандыру классификациясы. Нарық құралдары. Қаржы нарығы жүйесіндегі
зейнетақы нарығының орны. Жинақтау зейнетақы жүйесі.
Күтілетін нәтижелер: студент қаржы нарығын және басқа да қаржылық
институттардың ерекшеліктерін білуі керек
Постреквизиттер: Мемлекеттік қаржы, Корпоративтік қаржы.
BKN 2208.1 Бағалы қағаздар нарығы - 2 кредит
Пререквизиттер: Экономикалық теория, Қаржы.
Оқыту мақсаты: Бағалы қағаздармен жұмыс жасаудағы тәжірибелік қабілеттер
мен теориялық білімдерді алу.
Қысқаша мазмұны: Бағалы қағаздар нарығы экономиканы қаржыландыру
альтернативінің көзі ретінде: бағалы қағаздардың түрлері және классификациясы:
акциялар, облигациялар, мемлекеттік қарыздық міндеттемелер, депозиттік және жинақ
сертификаттары, вексел, коммерциялық қағаздар және чектер, қоймалық куәліктер;
бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметкерлер және кәсіби қатысушылар; брокерлік диллерлік компаниялар; коммерциялық банктер және бағалы қағаздар тнарығындағы
басқа да несиелік ұйымдар; эмитенттер және инвесторлар; бағалы қағаздар эмиссиясы;
қор биржасы, бағалы қағаздар бойынша айналымның биржадан тыс ұйымы; бағалы
қағаздармен операциялар жүргізу және келісімдер түрлері; бағалы қағаздар нарығының
стратегиясы және инвестициялау негіздері; депозиттік және есепті-клирингтік
инфраструктура; регистраторлар; бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу және
құқықтық қамсыздандыру; қор нарығының этикасы; туынды (мерзімді қаржылық
контрактілер) мерзімді нарықтар; бағалы қағаздар нарығындағы ақпараттарды ашу.
Күтілетін нәтижелер: бағалы қағаздың осы немесе басқа түріне салынған
қаржының тиімділігін есептеу; бағалы қағаздар қоржынын қалыптастыру бойынша өзіндік
ұсынысты жасау; бағалы қағаздарды қосымша қаржылық ресурстарды тарту инструменті
немесе кәсіпорынның пайдасын алу көзі ретінде қолдану.
Постреквизиттер: Мемлекеттік қаржы, Корпоративтік қаржы.
_MGIN2209 Мұнай газ ісінің негіздері - 2 кредит_
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика.
Оқыту мақсаты: болашақ маман иелерін мұнай газ компанияларында, мұнай газ
жұмысын атқару, құжаттарын даярлаудың, мұнай газ саласындағы ақпараттық
басқарудың теориялық және тәжірибелік тәсілдермен қаруландыру
Қысқаша мазмұны: Мұнай газ саласының мәні, маңызы мен ерекшеліктері.
Геология, бақылау, іздену, бұрлау қызметтерімен танысу. Мұнайды өндеу тәсілдерімен
танысу. Жаңа мұнай жерлерің зерттеу іс шараларын ұйымдастыру, технологиялық
процестерді дайындау қызметтерімен танысу.
Күтілетін нәтижелер: студенттер геология негіздері, мұнай мен газды өндеу

жұмыстары, технологиялық процесстерді игеру тәсілдерімен, жер қойнауын зерттеу
тәсілдерін үйрену қажет.
Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Мұнай газ саласын басқару.
KOU 2209.1 Құрылыс өндірісін ұйымдастыру - 2 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика.
Оқыту мақсаты: болашақ маман иелерін құрылыс компанияларында, құрылыс
жұмысын атқарудың, құрылыс құжаттарын даярлаудың теориялық және тәжірибелік
тәсілдермен қаруландыру
Қысқаша мазмұны: Құрылыс технологиясының ролі мен маңызы. Геодезия,
геология, жер механикасы, құрылыс материалдары, архитектура, құрылыс ғимараттары,
құрылыс құрал жабдықтары мен машиналарын игерудің теориялық негіздері.
Құрылыстағы өндірісті бастаудың іс шаралары, жабдықтау, құрылысты жүргізу,
жұмысшылардың еңбегін ұйымдастыру, жаңа техникамен жабдықтау және т.б. теориялық
аспектілер.
Күтілетін нәтижелер: студенттер құрылыс объектісін дайындау, қажетті
материалдармен жабдықтау, құрылысты жүргізу, жұмысшылардың еңбегін ұйымдастыру,
жаңа техникамен жабдықтау, құрылыс объектілер өткізу, қажэеттті құжаттарды дайындау
және т.б. теориялық аспектілер білу қажет.
Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Құралыстағы қаржыны басқару
негіздері.
MGTU2209.2 Мұнай мен газды тасымалдауды ұйымдастыру – 2 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика.
Оқыту мақсаты: Курстың мақсаты - студенттерді мұнайгазды тасымалдаудың
негіздерімен таныстыру, негізгі технологиялық үрдістеріменге және мұнайгаз өндірістің
іске ғылыми түсінікті беру. Пәннін міндеті студенттерді мұнай және газ геологиясының
негіздерімен, мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау негіздерімен, мұнай және газ кен
орындарды игерумен және пайдаланумен, мұнай және газ тасымалдаумен, сақтаумен және
өңдеумен, тасымалдаумен таныстыру.
Күтілетін нәтижелер: елдің мұнайтабу кешенінің құрылымды; ұңғыларын
бұрғылау принциптерды, пайдаланған жабдықтарды;мұнай және газ кенорындарды игеру
принциптерды; ұңғыларынды пайдалану арналған жабдықтарды; мұнай және газ
тасымалдауның және сақтауның негіздерінді білу керек.
Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Мұнай газ саласын басқару.
Меn2210 Менеджмент - 3 кредит
Пререквизиттер: Микроэкономика, Макроэкономика.
Оқытудың мақсаты: болашақ мамандарды теориялық біліммен және практикалық
әдістермен үйрету, сонымен қатар жүйелік басқармадағы қажетті жұмыс және
басқармалық шешімдерді қабылдау үшін.
Қысқаша мәліметтер: Экономика ғылымы жүйесіндегі басқару ғылымының пәні.
Менеджемнттің әдістемелік және тәжірибелік негіздері. Менеджменттің принциптері мен
мәні. ҚР – ғы менеджменттің саясаттық және экономикалық даму және құрылудың алғы
шарттары. Менеджмент эволюциясы. Ұйымдастырудың түрлері және түсінігі. Ұйымның
ішкі және сыртқы ортасы. Басқарудың негізгі жүйесіне ыңғайлану. Басқарудың объектісі
мен субъектісі. Ұйымдастырудың құрылымын басқару және оның сипаттамасы. Басқару
ұйымының
ұйымдастыру-құқықтық
формалары.
Менеджментті
ақпараттық

қамсыздандыру. Басқарудағы
коммуникацияның рөлі. Менеджмент жүйесіндегі
басқарушылық шешім. Басқару әдістерінің заманауи жүйесі. Менеджмента функциялары:
жоспарлау, мотивация, ұйымдастыру және бақылау.
Күтілетін нәтижелер: студент басқару шешімдерін қабылдауды, басқаруды,
менеджменттің негіздерін білуі керек.
Постреквизиттер: Банктік менеджмент, Қаржылық нарықты басқару.
KB2210.1 Қызметкерлерді басқару - 3 кредит
Пререквизиттері: Микроэкономика, Макроэкономика
Оқыту мақсаты: болашақ маман иелерін басқару жүйесінде, басқару шешімдерін
қабылдауда теориялық және тәжірибелік тәсілдермен қаруландыру
Қысқаша мазмұны: Экономикалық ғылымдар жүйесіндегі басқару ғылымының
пәні. Менеджменттің теориялық және әдістемелік негіздері. Менеджменттің мәні
қағидалары. ҚР менеджменттің қалыптасуы мен дамуының саяси және экономикалық
алғы шарттары. Менеджмент эволюциясы. Ұйымдар түсінігі және түрлері. Ұйымдардың
сыртқы және ішкі ор-тасы. Басқаруға жүйелік жол негіздері.
Күтілетін нәтижелер: студенттер персоналды басқару және басқару шешімдерін
қабылдау үшін менеджмент негіздері мен ерекшеліктерін толық игеру қажет
Постреквизиттері: Банктік менеджмент, Қаржылық нарықты басқару.
_Mar2211 Маркетинг – 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика.
Оқыту мақсаты: болашақ маман иелерін маркетинг жүйесіндегі тәсілдер мен
жарнама, сату мен жөнелтудің теориялық және тәжірибелік тәсілдермен қаруландыру
Қысқаша мазмұны: Маркетинг түсінігі, мәні және мазмұны. Маркетинг
мақсаттары, қағидалары, қыз-меттері. Маркетингмикс түсінігі. Маркетингтің негізгі
қағидалары. Маркетингтік орта. Маркетингтік зерттеулер және маркетингтік ақпарат
жүйесі. Маркетингтік зерттеулер әдістері. Нарықты сегменттеу, оның қағидалары және
шектері. Нарықты қамту стратегиялары. Нарықта тауарды жайғастыру. Тауар
нарықтарындағы тұтынушылардың мінезқұлқы. Тауарларды сатып алу жөнінде шешім
қабылдау үрдісі. Маркетинг жүйесіндегі тауар. ТӨЦ тұжырымдамасы. ТӨЦ кезеңдерінің
сипаттамасы. Фирманың тауар саясаты: мәні, мақсаты, міндеттері. Тауардың бәсекеге
қабілеттілік параметрлері және көрсеткіштері. Тауарларды орау және меркілеу.
Күтілетін нәтижелер: студенттер маркетингті ұйымдастыру ерекшеліктерін,
жарнама, тауарлар мен қызметтерді өткізу, сонымен қатар маркетингтік зерттеулерді
жүргізуді білу қажет
Постреквизиттері: Банктік менеджмент, Қаржылық нарықты басқару.
ZK 2211.1 Жарнама қызметі - 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика.
Оқыту мақсаты: болашақ маман иелерін маркетинг жүйесіндегі тәсілдер мен
жарнама, сату мен жөнелтудің теориялық және тәжірибелік тәсілдермен қаруландыру
Қысқаша мазмұны: Маркетинг түсінігі, мәні және мазмұны. Маркетинг
мақсаттары, қағидалары, қыз-меттері. Маркетингмикс түсінігі. Маркетингтің негізгі
қағидалары. Маркетингтік орта. Маркетингтік зерттеулер және маркетингтік ақпарат
жүйесі. Маркетингтік зерттеулер әдістері. Нарықты сегменттеу, оның қағидалары және
шектері. Нарықты қамту стратегиялары. Нарықта тауарды жайғастыру. Тауар
нарықтарындағы тұтынушылардың мінез-құлқы. Тауарларды са-тып алу жөнінде шешім
қабылдау үрдісі. Маркетинг жүйесіндегі тауар. ТӨЦ тұжырымдамасы. ТӨЦ кезеңдерінің

сипаттамасы. Фирманың тауар саясаты: мәні, мақсаты, міндеттері. Тауардың бәсекеге
қабілеттілік параметрлері және көрсеткіштері. Тауарларды орау және меркілеу.
Күтілетін нәтижелер: студенттер маркетингті ұйымдастыру ерекшеліктерін,
жарнама, тауарлар мен қызметтерді өткізу, сонымен қатар маркетингтік зерттеулерді
жүргізуді білу қажет
Постреквизиттері: Банктік менеджмент, Қаржылық нарықты басқару.
EMR 2212 Экономиканы мемлекеттік реттеу - 2 кредит
Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика.
Оқыту мақсаты: болашақ мамандарды мемлекеттік органдар жұмыстары үшін
қажетті теориялық білімдер мен бірге тәжірибелік қабілеттермен қаруландыру.
Қысқаша мазмұны: Экономиканы мемлекеттік реттеудің ғылыми теориялық
негіздері және объективті қажеттілігі. ЭМР әдістемелігі түсінігі және оның негізгі
элементтері. Экономиканы реттеудің негізгі ұйымдастырылуы және оның шетелдік
тәжірибесі. Экономиканы мемлекеттік реттеудің субъектілері және объектілері.
Экономикалық өсу: негізгі факторлары және оны қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік
шаралар. Экономиканы мемлекеттік реттеуді жоспарлаудың және әлеуметтік-экономикалық
болжамдаудың рөлі. Ғылыми-техникалық прогрестің бағыты және оны жылдамдату бойынша
мемлекеттік шаралар. Рациналды мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары.
Күтілетін нәтижелер: студент мемлекеттік бағдарламаларды оптималды таңдау
және негізгі әдістерін білуі, мемлекеттік экономиканы реттеудің ерекшеліктерін білуі
керек .
Постреквизиттер: Шет мемлекеттер қаржысы, Қаржылық нарықты басқару.
MKS2212.1 Мемлекеттік қаржылық саясат - 3 кредит
Пререквизиттер: Қаржы.
Оқыту мақсаты: студенттердің негізгі мемлекеттік қаржы теориясы бойынша
білім жүйесін, мемлекеттік қаржыны басқаруды ұйымдастыру тәжірибесін, қаржылықэкономикалық есеп-айырысулардағы барлық арсеналдарды өздерінің болашақ кәсіби
қызметтерінде қабілетті игеру болып табылады. Пәнді оқу үрдісі кезінде студенттер мына
мақсаттарға жету үшін, мемлекеттік қаржылар функцияларын және мазмұны туралы,
оларды ҚР-да дамыту және жетекші шет елдердегі, бюджетті қолдану жүйесіннің
қазынасы туралы, бюджеттің дефициті және профициті ,салық жүйесі туралы, мемлекеттік
бюджетті қалыптастыру туралы түсініктер алу керек. Одан басқа, тағы да қабылдаулар
мен әдістерді меңгеру, қаржылық есеп-айырысуларды қолдану, мемлекеттік қаржылар
сферасындағы негізгі заңды актілермен танысу және басқа да нормативті-құқықтық
көздерімен танысу қажет.
Қысқаша мазмұны: оқу пәні «Мемлекеттік қаржы саясаты» бюджет жүйесінде,
қаржы аумағы жүйесіндегі және тәжірибелік бағыт беретін, теориялық курс болып
табылады. «Мемлекеттік қаржы саясаты» пәні әртүрлі қызметтер сферасындағы қаржы
функцияларын, мәнін мағынасын, ерекшеліктерін, рөлін, оның құрылымы мен
қолданылуын қарастырады. Қаржыны басқарудың формалары мен әдістері, сонымен
қатар ұйымдар мен кәсіпорындардың қаржысын –мемлекеттік қаржыларды қалыптастыру
негізінде
Күтілетін нәтижелер: бюджеттерге талдау жүргізу үшін, бар әдістерге талдауды
қолдана білу, тәжірибелік жаңалықтарды енгізу, бюджеттен тыс қорларды қолдану және
қалыптастыру, ішкі және сыртқы қарызды қамсыздандыру мәселелері және несие алу
арқылы қаржыландыру, мемлекеттік және муниципалдық қаржыландыру аумағында
басқаруды және тиімді шешім қабылдай білу.
Постреквизиттер: Шет мемлекеттер қаржысы, Қаржылық нарықты
басқару.

_______3______
(оқу курсы)
№

Пәндер коды

Пәндердің аталуы

1

Пәндер
циклы
БП 3.2.16

EP3212

2

БП 3.2.17

FU MSFO3213

3
4

БП3.2.18
БП 3.2.19

OT3215
FIvK3222

5

БП 3.2.19.1

IA3222.1

6

МП 3.3.2

NN3302

7
8

МП 3.3.3
МП 3.2.20

BD3303
UFR3220

9

МП 3.2.20.1

UBR3220.1

10
11

МП 3.2.21
МП 3.2.21.1

FAvKO3221
PM3221.1

12

МП 3.3.5

FKI3305

13
14

МП 3.3.6
МП 3.3.6.1

Str3306
AR3306.1

15

МП3.3.7

UFPK3307

16
17

МП3.3.7.1
МП 3.3.10

BM3307.1
NH3310

18

МП3.3.10.1

NN3310.1

Кәсіпорын
экономикасы
ҚЕХС сәйкес
қаржылық есептілік
Еңбекті қорғау
Компаниялардағы
қаржылық
инвестициялар
Инвестициялық
талдау
Салық және салық
салу
Банк ісі
Қаржылық
тәуекелдерді басқару
Банктік тәуекелдерді
басқару
Қаржылық талдау
Жобалық
менеджмент
Инвестицияны
қаржыландыру және
несиелеу
Сақтандыру
Актуарлық
есептеулер
Компанияның
қаржылық саясатын
басқару
Банктік менеджмент
Шаруашылық
субъектілерге салық
салу
Жер қойнауын
пайдаланушыларға
салық салу

Несие
саны
3

Семестр

3

5

3
3

5
5

3

5

3

5

3
3

5
6

3

6

3
3

6
6

3

6

3
3

6
6

2

6

3
3

6
6

3

6

5

EP3212 Кәсіпорын экономикасы- 3 кредит
Пререквизиттері: Микроэкономика, макроэкономика.
Оқыту мақсаты: студенттерге кәсіпорын қызметі туралы жүйелендірілген
мәліметтерді ұсыну, кәсіпорындар қызметіне қаржы-экономикалық талдау жасауды оқыту
Қысқаша мазмұны: Мекеме шаруашылық объектісі. Мекеме классификациясы.
Мекеменің өндірістік және нарықтық байланыс. Мекеме және нарықтық өндіріс байланысы.
Мекеменің және оның көрсеткіш жүйесінің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі.
Мекеменің негізгі капиталы, қолданыспен жаңартылу көрсеткіштері. Мекеменің
амортизациялық политикасы. Айналым капиталы және оның өндірістегі құрылуы мен
қолданысы. Шикізаттық материалдық және жағармай – энергетикалық ресурстар. Еңбек ресурсы, өндірістің кадрлар жайлы полити-касы және еңбек ресурстарында өндірістік қажеттіліктің анықталуы. Ресурс төлемақысы. Мекеменің инвестициялық және инновациялық
политикасы.
Күтілетін нәтижелер: студенттер кәсіпорын қызметі мен оның қаржыэкономикалық талдауын жүргізуді игеруі қажет.
Постреквизиттері: Шаруашылық субъектілерге салық салу, Компаниялар
мен ұйымдардағы қаржылық есеп.
FU MSFO3213 ҚЕХС сәйкес қаржылық есептілік – 3 кредит
Пререквизиттері: Статистика, Бухгалтерлік есеп.
Оқыту мақсаты: ХҚЕС-на сәйкес есепті ұйымдастырудың теориясы және
тәжірибесін оқыту мен қатар ХҚЕС-рын қолдана отырып қаржылық есептілікті
қалыптастыруға студентерді бейімдеу
Қысқаша мазмұны: ХҚЕС маңызы мен жіктелуі. ҚР-да ХҚЕС-терді қолдану
жағдайы.Тауарлы материалдық қорлардың есебі. ҚХЕС 2. ТМҚ түрлері олардың жіктелуі,
ТМҚ бағалануы. ТМҚ синтетикалық есебі. ТМҚ пайдалануы мен олардың жағдайын
бақы-лау. Ұзақ мерзімді активтердің есебі. ҚХЕС 16. Негізгі құралдардың есебі. ҚХЕС
38. Материалды емес активтердің қозғалысы бар болуының есебі. Материалды емес
активтердің тозуы. ҚХЕС 18. ҚХЕС 1. Есеп саясаты. Өндірістік есептің негіздері.
Күтілетін нәтижелер: студенттерге тәжірибеде ХҚЕС –на сәйкес есепті жүргізу
тәртібін қалыптастыру.
Постреквизиттері: Шаруашылық субъектілерге салық салу, Компаниялар
мен ұйымдардағы қаржылық есеп.
OT3215 Еңбекті қорғау – 3 кредит
Пререквизиттері: Микроэкономика, Макроэкономика.
Оқыту мақсаты студенттердің «Еңбек қорғау» пәнін оқу барысында өндірістегі
еңбекті қауіпсіз ұйымдастыруға қабілетті, жоғарғы және кәсіби дайындығы бар маман
дайындау. Өз білімдерін үздіксіз тереңдете және толықтыра алатын, өндірістің,қоршаған
ортаның қауіпсіздігі туралы пікірлерін, теориялық және кәсіби білім деңгейін көтеретін,
ғылыми техникалық прогресті жетілдіруге ашық қатысатын болуы керек. Қоршаған
табиғи және өндірістік орта қауіпсіздігі туралы білімді жақсы меңгеруге, жауапты
шешімдерді қабылдай алатын, өндірісте белсенді және еңбек қорғау және қауіпсіздік
сұрақтарын басқаруды студенттерге үйрету қажет.
Қысқаша мазмұны: Кәсіпорындарында қауіпсіз, зиянсыз еңбек жағдайларын
жасау үшін, еңбек қорғау саласынан білікті мамандар қажет. Ондай мамандар өндірістегі
еңбек қорғау мен қауіпсіздік сұрақтарының кез келгенін шеше алатындай, қауіпсіз еңбек
жағдайларын ұйымдастыру әдістерін меңгерген болуы керек. Яғни, «Еңбек қорғау»
пәнінің мақсаты жоғарыда айтылған мәселерді шешу.

«Еңбек қорғау» пәні – студенттерді еңбек және қауіпсіздік заңдары, қарарлары,
ережелері, нұсқауларымен таныстырады, еңбек жағдайларын сараптау, өндірістік
мәдениет, өндіріс орындары мен жабдықтарға қойылатын талаптармен, апаттың және
жарақаттанудың, кәсіби қауіптің алдын алу, электр қауіпсіздігі, техниканы қауіпсіз
пайдалану және өрт қауіпсіздігі шараларымен таныстырады.
Күтілетін нәтижелер: еңбек қорғаудың ғылыми және заңдылық негізін білуі;
техника мен технологияны дұрыс таңдау және еңбекті ғылыми түрде ұйымдастыруға ие
болуы; еңбек жағдайларын сараптай білуді игеруі; кәсіби зияндылықтармен күресе білуі;
жарақаттанудың себептерін түсінуі; техника қауіпсіздігі, электр және өрт қауіпсіздігі
мәселелерін шешуге құзыретті болуы; еңбек қорғау жұмыстарын ұйымдастыруды үйренуі
тиіс.
Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы.
FIvK3222 Компаниялардағы қаржылық инвестициялар – 3 кредит
Пререквизиттер: Экономикалық теория, Статистика, Қаржы.
Оқу мақсаты: студенттерге теориялық, инвестицияны экономикалық бағалаудағы
тәжірибелік, инвестициялық шешімдерді тиімді таңдаудағы білімдерімен қамтамасыз ету.
Солардың қатарында: инвестициялық талдауды өңдеудегі принциптерді оқу,
инвестициялық жобалардың тиімділігін экономикалық бағалау және жүзеге асыру,
кәсіпорынды дамыту бағыты, заңдық және нормативтік құжаттармен танысу,
инвестициялық қызметтік ретте: экономикалық сыйымдылық көрсеткіштерін таңдау және
инвестицияны тиімді экономикалық бағалаудың теоретикалық білімі, осы тәсілге тиімді
бағалаудың саны; инвестициялық жобалық көрсеткіштерін талдау; инвестициялық
бағаның экономикалық әдістерінің және қолданбалы білімнің түрлері; өндірісті кеңейту
және т.с.с әртүрлі ақшалай құралдарды салудың тиімділігі;
компъютерлік
технологиялармен танысу, инвестициялық жобаның экономикалық тиімділігін бағалауды
қолдану.
Қысқаша мазмұны: Инвестицияның экономикалық мәні және оның жіктелуі.
Инвестицияның экономикалық тиімділігін бағалаудың теоретикалық негізгі жағдайы.
Тиімділіктің түсінігі және оның түрлері: салыстырмалы тиімділік, коммерциялық
тиімділік және инвестициялық объектіні жобалаудың бюджеттік тиімділігі. Есептің
қажеттілігі әлеуметтік және экологиялық салдарын инвестициялық жобада жүзеге
асырылуы (нұсқа). Алға қойылған мәселенің қолайлы нұсқасының жобалық шешімін
салыстырмалы тиімділіктегі бағасының қорытындысы. Уақыт факторы. Инвестицияның
экономикалық өмірінің ұзақтылығы. Күрделі проценттердің формуласы. Инвестицияның
экономикалық тиімділігінің нормативі.
Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу процесі келесі мамандандырылған
компетенцияларға бағытталған: негізделген инвестициялық шешімдерді қабылдау және
қаржылық есептілікті талдау қабілеттілігі; инвестициялау және қаржыландырудың
әртүрлі жағдайындағы инвестициялық жобаны бағасын жүргізудегі қабілеттігі;
кәсіпкерлік қызметтің пайда болу жағдайындағы экономикалық бағасының қабілеттілігі.
Постреквизиттер: Қаржылық қадағалау, Қаржылық менеджмент.
IA3222.1 Инвестициялық талдау – 3 кредит
Пререквизиттер: Экономикалық теория, Статистика, Қаржы.
Оқу
мақсаты:
студенттерге
компанияның
инвестициялық
жағдайын
экономикалық бағалаудағы тәжірибелік, инвестициялық шешімдерді тиімді таңдаудағы
білімдерімен қамтамасыз ету. Солардың қатарында: инвестициялық талдауды өңдеудегі
принциптерді оқу, инвестициялық жобалардың тиімділігін экономикалық бағалау және
жүзеге асыру, кәсіпорынды дамыту бағыты, заңдық және нормативтік құжаттармен

танысу, инвестициялық қызметтік ретте: экономикалық сыйымдылық көрсеткіштерін
таңдау және инвестицияны тиімді экономикалық бағалаудың теоретикалық білімі, осы
тәсілге тиімді бағалаудың саны; инвестициялық жобалық көрсеткіштерін талдау;
инвестициялық бағаның экономикалық әдістерінің және қолданбалы білімнің түрлері;
өндірісті кеңейту және т.с.с әртүрлі ақшалай құралдарды салудың тиімділігі;
компъютерлік технологиялармен танысу, инвестициялық жобаның экономикалық
тиімділігін бағалауды қолдану.
Қысқаша мазмұны: Инвестицияның экономикалық мәні және оның жіктелуі.
Инвестицияның экономикалық тиімділігін бағалаудың теоретикалық негізгі жағдайы.
Тиімділіктің түсінігі және оның түрлері: салыстырмалы тиімділік, коммерциялық
тиімділік және инвестициялық объектіні жобалаудың бюджеттік тиімділігі. Есептің
қажеттілігі әлеуметтік және экологиялық салдарын инвестициялық жобада жүзеге
асырылуы. Алға қойылған мәселенің қолайлы нұсқасының жобалық шешімін
салыстырмалы тиімділіктегі бағасының қорытындысы. Уақыт факторы. Инвестицияның
экономикалық өмірінің ұзақтылығы. Күрделі проценттердің формуласы. Инвестицияның
экономикалық тиімділігінің нормативі.
Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу процесі келесі мамандандырылған
компетенцияларға бағытталған: негізделген инвестициялық шешімдерді қабылдау және
қаржылық есептілікті талдау қабілеттілігі; инвестициялау және қаржыландырудың әртүрлі
жағдайындағы инвестициялық жобаны бағасын жүргізудегі қабілеттігі;
кәсіпкерлік
қызметтің пайда болу жағдайындағы экономикалық бағасының қабілеттілігі.
Постреквизиттер: Қаржылық қадағалау, Қаржылық менеджмент.
NN3302 Салық және салық салу – 3 кредит
Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика,
Қаржы, Бухгалтерлік есеп.
Оқу мақсаты: Пәнді оқып білудің мақсаты бакалаврлерге қазіргі экономиалық
ойлаудың қалыптасуын, Қазақстан Республикасының салық жүйесі жетілдірудегі
қойылатын сұрақтардың шешімін, салық салудың тәжірибесін және түпкі негізі бәлі
болып
табылады, сонымен
қатар
экономикалық
субъектілердің
салықтық
ауырпалықтарын талдау.
Қысқаша мазмұны: Берліген курс студенттерге салық және салық салу теориялық
аспектісін және оны ғаламдық экономикада қолдану арқылы қабылдауға бағытталған.
Мұнда салық механизм, салық жүйесі, салық саясаты, салық және салық салудың негізгі
құрылуы, салықтың экономикалық мазмұны әртүрлі тақырыптармен қарастырылады.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының салық негізіндегі заңдары, тәжірибелік
міндеттерді дайындау және өңдеу материалдары қарастырылады.
Бұл курста негізгі акцент тыңдаушылардың өзіндік жұмысымен жасалады. Курсты
бітіретін кезде студенттер негізгі салық құрылымдарымен, механизмдерімен, салық төлеу
және басқа да міндетті бюджеттік төлемдермен танысуы тиіс.
Күтілетін қорытындылар: студенттер салық салу әлеуметтік-экономикалық
процеске әсер ететінін, қаржылық-салықтық реттелу әдістері және түрлерін білу қажет.
«Салық және салық салу» пәнін оқып үйренуде әртүрлі экономикалық субъектілердің,
салықтың реттелу механизмін терең түсінуге мүмкіндік береді.
Негізгі теориялық
білімдері және салық салу категориясының дамуының заңдылықтарын, Қазақстанның
салық жүйесін басқару концепциясының ғылыми негідемесін, салықтың оптималды
әдістерін және нақты түрлерінің тәжірибеін таңдау, салықтық ортада нормативтікқұқықтық базасы бакалаврлар үшін міндетті болып табылады және
осы пәнде
оқытылады.
Постреквизиттер: Ақша-несие саясаты, Ақша-несиелік реттеу, Қаржылық
бақылау.

BD3303 Банк ісі – 3 кредит
Пререквизиттер: Экономикалық теория, Ақша, несие, банктер.
Мақсаты: Курстың негізгі мақсаты – оқу кезінде жеңілдетілген деңгейде банктік
индустриядағы банктік қызметтердің шегіндегі барлық ақпараттарды, құрылымдық
түрлерін беру.
Курс басқа да экономикалық пәндермен тығыз байланысты, ең алдымен ақша, несие,
банк теориясы, яғни ол мамандықтарды дайындау жүйесінде базалық курс болып
табылады.
Пәнді оқытудың негізгі міндеті – банк ісініңң дамуын және ұйымдардың банктік
мамандықтарына тәжірибелік және теориялық білімнің жиынтығын беру.
Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасының банктік жүйеден
халықаралық банк ісінің функционалдық қағидаларынына Қазақстан экономикасының
өтпелі кезеңіндегі ерекшеліктеріне әлемнің банктік технологияларына маңызды ықпалын
қамтиды.
Ұйымдардың
банктермен
қарым-қатынасы әртүрлі
түрдегі
шарушалық
субъектілерде, әдетте объектіге, несиелеу әдістеріне, қарыз берушілердің түрлері,
қарызгердің несие берушіден тәуекелсіз несиені төлеу қабілетіне, есептік-кассалық
қызметіне байланысты болады.
Күтілетін жаңдайлар: - сақтандыру ұйымының тәжірибелік және теориялық
аспектілерін меңгеру, сақтандыру жауапкершілігінің және жеке сақтандырудың, мүліктік
құжаттардың тарифтерін есептеуді білу; сақтандыру ұйымында берілген ақпараттанрды
және оның нарықтағы тұрақтылығын өзіндік шешімдерін қабылдауды білуі қажет.
Постреквизиттер: Ақша-несие саясаты, Ақша-несиелік реттеу.
UFR3220 Қаржылық тәуекелдерді басқару – 3 кредит
Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика,
Қаржы, Статистика, Кәсіпорын экономикасы.
Оқу мақсаты: Қаржылық тәуекелдерді басқару теориясы негізінің қалыптасуы,
жаңа принцип ретінде жалпы экономикадағы тәуекелдер және қаржылық ортамен
сипатталады. Студенттердің қаржылық тәуекелдерді бағалау әдісін, факторларын және
көрсеткіштерін, қаржылық активтердің әртүрлі тәуекелділіктерінің сипатталуын меңгеру.
Қысқаша мазмұны: студенттер салық салу әлеуметтік-экономикалық процеске
әсер ететінін, қаржылық-салықтық реттелу әдістері және түрлерін білу қажет. «Салық
және салық салу» пәнін оқып үйренуде әртүрлі экономикалық субъектілердің, салықтың
реттелу механизмін терең түсінуге мүмкіндік береді. Негізгі теориялық білімдері және
салық салу категориясының дамуының заңдылықтарын, Қазақстанның салық жүйесін
басқару концепциясының ғылыми негідемесін, салықтың оптималды әдістерін және нақты
түрлерінің тәжірибеін таңдау, салықтық ортада нормативтік-құқықтық базасы бакалаврлар
үшін міндетті болып табылады және осы пәнде оқытылады.
Бұл курста негізгі акцент тыңдаушылардың өзіндік жұмысымен жасалады. Курсты
бітіретін кезде студенттер негізгі салық құрылымдарымен, механизмдерімен, салық төлеу
және басқа да міндетті бюджеттік төлемдермен танысуы тиіс.
Күтілетін қорытындылар: қаржылық тәуекелдердің деңгейін бағалау және
анықтау; қаржылық тәуекелдер бағасының әдістерін дұрыс қолдану; қаржылық тәекелдері
бағасын талдау үшін статистикалық және қаржылық материалдармен жұмыс істеу керек;
қаржылық тәуекелдердің әртүрлі мүмкіндіктерінің жүзеге асырылуын бағалау; қаржылық
жағдайлардың дамуын болжамдау.
Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент, Қаржылық қадағалау.

UBR3220.1 Банктік тәуекелдерді басқару - 3 кредит
Пререквизиттер:
Экономикалық
теория,
Экономикадағы
математика,
Микроэкономика, Қаржы, Статистика.
Оқу мақсаты: Курсты оқудың мақсаты келесілерден тұрады: тәуекел факторының
есебімен қаржылық операциялардың математикалық модельдерін қабылдау және
әдістерінің құрылуын меңгеру; талдауда қолданылатын типтік әдістер мен модельдерді
меңгеру.
Қысқаша мазмұны: студенттер салық салу әлеуметтік-экономикалық процеске
әсер ететінін, қаржылық-салықтық реттелу әдістері және түрлерін білу қажет. «Салық
және салық салу» пәнін оқып үйренуде әртүрлі экономикалық субъектілердің, салықтың
реттелу механизмін терең түсінуге мүмкіндік береді. Негізгі теориялық білімдері және
салық салу категориясының дамуының заңдылықтарын, Қазақстанның салық жүйесін
басқару концепциясының ғылыми негідемесін, салықтың оптималды әдістерін және нақты
түрлерінің тәжірибеін таңдау, салықтық ортада нормативтік-құқықтық базасы бакалаврлар
үшін міндетті болып табылады және осы пәнде оқытылады.
Бұл курста негізгі акцент тыңдаушылардың өзіндік жұмысымен жасалады. Курсты
бітіретін кезде студенттер негізгі салық құрылымдарымен, механизмдерімен, салық төлеу
және басқа да міндетті бюджеттік төлемдермен танысуы тиіс.
Күтілетін қорытынды: келтірілгендердің экономикалық міндеттерін шешу үшін
қажетті, шыққан нәтижелерге талдау жасап, шыққан қорытындысын негіздеу; қаржылық
интерпретацияға бухгалтерлік және басқа да ақпараттарды талдау мүмкіндігі; басқару
шешімін қабылдауда алынған ақпараттарды қолдану, әлеуметтік-экономикалық
жағдайлардың болуының және тәуекелінің, әлеуметтік-экономикалық тиімділігінің
критерилерн ескере отырып, басқару шешімінің нұсқаларына жинау және өндеу жасау.
Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент, Қаржылық қадағалау.
_GF3218 Мемлекеттік қаржы - 3 кредит
Пререквизиттер: Экономикалық теория, Қаржы, Бухгалтерлік есеп
Мақсаты: Оқытудың мақсаты тәжірибелік және теориялық білімін, мекеменің
ақшалай қорларын басқарудың, оның дебиторлық қарызын, запастарын меңгеру. Сонымен
қатар келесі міндеттер шешіледі: студенттерге мекеменің қаржылық саясатын басқару
шегіндегі білімін беру; студенттерді бухгалтерлік есептегі ақша ағымын бейнелеу
ерекшеліктерін таныстыру, сонымен қатар несиелендіру мәселесі; есепті жүргізу
тәжірибелерінің, ақша құралдарын басқарудың тиімділігімен байланысын; дебиторлық
қарыздармен, запастар.
Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасының банктік жүйеден
халықаралық банк ісінің функционалдық қағидаларынына Қазақстан экономикасының
өтпелі кезеңіндегі ерекшеліктеріне әлемнің банктік технологияларына маңызды ықпалын
қамтиды.
Ұйымдардың
банктермен
қарым-қатынасы әртүрлі
түрдегі
шарушалық
субъектілерде, әдетте объектіге, несиелеу әдістеріне, қарыз берушілердің түрлері,
қарызгердің несие берушіден тәуекелсіз несиені төлеу қабілетіне, есептік-кассалық
қызметіне байланысты болады.
Күтілетін шешімдер: Курсты оқып біткеннен кейін студент келесілерді білуі тиіс:
мақсаты, міндеті және қаржылық саясатты қалыптастырудың бағыттарын, қаржылық
саясаттағы ақша ағымының рөлін, кәсіпорын қызметін қаржыландырудың көздерін,
мекеменің қаржылық саясатын басқарудың әдістерін.
Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент, Қаржылық қадағалау.

FA 3221 Қаржылық талдау – 3 кредит
Пререквизиттер: Қаржы, Бухгалтерлік есеп, Статистика, Экономикадағы
математика.
Оқу мақсаты: қаржылық есептегі және талдаудағы тәжірибеде және теорияда
жүйелік білімді қалыптастыру болып табылады. Бұл курста қаржылық есептілікке талдау
жүргізуде ресейде қолданылатын және сол сияқты халықаралық тәжірибеде
қолданылатын қарапайым әдістер, мекеменің табыстылығын, қаржылық тұрақтылығын,
өтімділікті талдау процессін қолдануда, бухгалтерлік есепте көрсетілгендей, бағалық
көрсеткіштерінің жиынтығын жүйелендіру жинақталады.
Қысқаша мазмұны: Қаржылық талдаудың деңгейі және түсінігі, қаржылық
талдаудың негізгі сұлбасы, мекемелерде және ұйымдарда қаржылық талдаудағы құнның
жаралуының принциптерімен бірге. Салалық құрылымды талдау: қоршаған ортаны
талдау, бәсекелес – салалық талдау, сала шекаралары және құрылымы. Бәсекелестік
артықшылықтарды талдау. Бәсекелесті талдау және сегменттерді қаржылық талдау.
Күтілетін қорытындылар: ұйымның негізгі қаржылық құжаттарын, мақсатын,
құрылымын және мазмұнын білу қажет; ұйымдағы қаржылық есептілікті қалыптастыру
және ұйымның қаржылық есебінің принциптері, стандарттары; ұйымның қаржылық
жүйесіндегі функционалдық ерекшеліктері және құрылымдары.
Постреквизиттер: Ұйымдардағы және компаниялардағы қаржылық есеп.
PM3221.1 Жобалық менеджмент - 3 кредит
Пререквизиттер: Менеджмент, Экономикадағы математика, Инвестициялық
талдау, Маркетинг.
Оқу мақсаты: теориялық білімнің және тәжірибелік дағдыларының, ұйымдық
жобалау рөлінің түсінігімен байланысты, жобаны басқару концепциясының негізгі
жағдайы, экономика-математикалық әдістерді қолдану арқылы жобаны басқару
техникасының қалыптасу жиынтығы.
Пәндердің негізгі міндеттері болып: жобаларды жүзеге асыруда жоспарланған
экономикалық жүйеде нарықтық тәсілдерді меңгеру; басқару шешімінің тиімді
қалыптасуындағы талдау және синтездеу әдістерін оқу; жобалық тәуекелдерді басқарудың
негізгі әдістемесін оқу; басқарудың көпжобалық шешімінің тиімділігін технологиялық
жобалаудың дағдыларын дамыту.
Қысқаша мазмұны: Өндірістік жүйені дамытудың бағыты – жобаны басқару
жүйесі. Жобалар және Жобалық менеджмент. Жобалауды басқаруды қабылдау және
әдістері. Өндірістік жүйені дамытудың бағыты – жобаны басқару жүйесі. Жобаның мәні
және оның негізгі белгілері. Жобалауды жүзеге асыру және өңдеудегі сипаты. Жобалауды
басқарудың қажеттілігі. Жобаны басқаруды ойдағыдай жасаудың алғышарттары және
мазмұны. Жобаны басқарудың нысаны. Ұйымдарды басқару және жобалық менеджмент.
Жүйелік талдау. Негізгі тәсілдері және мәні. Ақпараттық талдау. Матрицалық талдау.
Процесстер кестесі. Ақпараттық сұлба. Болжамдау әдістері. Морфологиялық талдау.
Эксперттік бағалау. Шешім қабылдау және жоспарлау әдістері. Операцияларды зерттеу.
Жобаны басқаруды қолдану,
қабылдау және мәні. Имитациондық әдістер және
модельдер. Іскерлік ойындар. Жобаны басқарудағы ақпаратты талдаудың компьютерлік
әдістері.
Күтілетін қорытындылар: Жобаны басқарудың қызметтерін жүзеге асыру,
жобаны басқарудың міндеттерін шешу үшін қолданылатын аналитикалық және
компьютерлік қажеттіліктерді негіздеумен байланысты міндеттер мен мақсаттарды қоя
білу қажет.
Негізгі қызметтерді басқаруды жүзеге асырудың әдістерін оқып үйрену (басқару
шешімдерін қабылдау, ұйымдар, мотивация және бақылау); жобаны басқарудың

экономика-математикалық әдістерін тәжірибеде қолдану қабілеті; жобаны басқарудағы
басқару шешімдерін қабылдауда есеп нұсқауларын жүргізу және экономикалық
комплексті міндеттерді шешу қабілеті.
Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент, Банктік маркетинг.
FKI3305 Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу – 3 кредит
Пререквизиттер: Экономикалық теория, Қаржы.
Оқу мақсаты: Осы пәнде алға қойған мақсаттарды оқып үйрену үшін келесідей
міндеттер келтірілген: экономикалық категория ретінде инвестицияның мәнін ашу;
олардың макро және микродеңгейдегі рөлін оқып үйрену; инвестицияның жіктелуін және
оның құрылымын анықтау; капитал салымын қаржыландырудың негізгі көдерін ашу және
олардың ішінжегі сенімді, арзанын таңдау әдістері; капитал салымының экономикалық
негіздемесінің әдістерін зерттеу; кәсіпорындағы оптималды портфельдік инвестицияның
қалыптасуын оқып үйрену; инвестициялық тәуекелдерді, олардың бағаларын, төмендеу
жолдарын анықтау.
Қысқаша мазмұны: «Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу» курсында
инвестицияның түсінігі, олардың типтері, белгілері, инвестициялық қызметі, заңдары,
инвестициялық жоба, инвестицияны қаржыландыру көздері, жобаны микроэкономикалық
фундаментальды талдау, нақты және портфельдік инвестиция қарастырылады.
"Инвестиция" сөзі біздің экономикамыз үшін жаңа термин. Орталықтандырылған
жоспарлық жүйеде тек «капиталдық салым» түсінігі қолданылған, яғни негізгі қорларды
қайта өндірудегі барлық шығындар және жөндеу жұсытарына кеткен шығындарды қоса
есептегенде.
Мемлекеттің нарықтық экономиға өту кезінде бұл термин экономиканың бір бөлігі
болып табылады. Инвестиция еліміздің экономикасының дамуына, жоғырғы оқу
орындарындағы, әсіресе экономикалық профильді мекемелерде оқыту үшін
«Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу» жаңа ғылыми пәні стандартқа сай
енгізілген.
Күтілетін қорытындылар: Берілген курс теориялық және тәжірибелік мақсатта,
ұйымдардағы инвестициялық процесске сай, қаржылық-несиелік қызметтер көрсетуде
болашақ мамандарға біліктілікті жоғарылату үшін бағытталған.
Бұл пәнді оқытуда болашақ қаржыгерлер мемлекеттік және альтернативті
экономика саласындағы жағдайларды барлық басқару деңгейінде ұзақ мерзімді
инвестицияларды қабылдау шешімінде құралдарға нақты активтерді салуда тәжірибе
жүзінде дайындалуы тиіс.
Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент.
Str3306 Сақтандыру - 3 кредит
Пререквизиттер: Экономикалық теория, Ақша, несие, банк, Қаржы.
Мақсаты: студенттерге сақтандыру ісі бойынша жүйелік білім беру, сақтандырудың
теоретикалық аспектісі, сақтандыру ісін ұйымдастыру, сақтандыру қарым-қатынасын
мемлекеттік реттеу, сақтандырудың салалық ерекшеліктерін анықтау, т.б.
Курстың қысқаша мазмұны: Курстың мазмұны студенттердің қаржылықэкономикалық тапсырмаларды шешуде, жеке және мүліктік сақтандыру құжаттарын
қорытындылауда аудиттің және сақтандыру операциясын бағалау және талдауда
аналитикалық ойлаудың дамуын және қалыптасуын қарастырады.
Күтілетін қорытындылар: сақтандыру аумағында студенттердің кәсіби
қызығушылықтарын ынталандыру
Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент.

AR3306.1 Актуарлық есептеулер - 3 кредит
Пререквизиттер: Статистика, Экономикадағы математика, Қаржы.
Мақсаты: «Актуарлық есептелер» курсын оқуда студенттердің теориялық және
тәжірибелік
білімінде
сақтандыру
тарифінің
құрылуы
сұрақтарына,
яғни
сақтандырушылар қызметінде басты орында тұратын, брутто және неттоның
анықтамасын, қосымша тәуекелділіктер, істі енгізудегі шығындар, сонымен қатар
сақтандыру резервтерін қалыптастыру әдістерін қарастыру ұсынылады. Көрсетілген
мақсаттар курстың негізгі міндеттерін анықтайды: сақтандырудың арнайы терминдерін
және негізгі ұғымдарын меңгеру, статистикалық және математикалық жүйені терең
оқудың заңдылықтары; сақтанушы мен сақтандырушының арасындағы байланыс;
сақтандырудың актуарлық қызметінің негізін оқып үйрену; сақтандыру ұйымдарының
қаржылық тұрақтылығы туралы сұрақтар.
Курстың қысқаша мазмұны: Актуарлық есептің көмегімен сақтандырудың төлеуге
ұсынылатын төлемдерінің мөлшері анықталады.
Есептесу бірлігі сақтандыру жиынтығымен қоса жеке субъектілерге қызмет етеді.
Сақтандыру төлем бірлігін есептеу кезінде әртүрлі иерархиялық тепе-теңдік
қарастырылуы мүмкін, яғни ел үшін және жекелеген аудандар үшін тәуекелдердің
ерекшеліктерін ескере отырып. Актуарлық есептеудің басқа ерекшелігінің жекелеген
сақтандыру түрлерімен байланысы мүліктік топта тәуекелдердің көп көлемдегі
ауытқулары арнайы тәуекелдер үшін қосымшалармен байланысты. Арнайы қосымшалар
әдетте актуарлық есепте жеке сақтандырулар үшін есептелмейді (немесе есептелуі
мүмкні), яғни сақтандыру жиынтығының көлемі жоғары, ал сақтандыру сомасы
салыстырғанда төмен.
Күтілетін нәтижелер - сақтандыру ұйымының тәжірибелік және теориялық
аспектілерін меңгеру, сақтандыру жауапкершілігінің және жеке сақтандырудың, мүліктік
құжаттардың тарифтерін есептеуді білу; сақтандыру ұйымында берілген ақпараттанрды
және оның нарықтағы тұрақтылығын өзіндік шешімдерін қабылдауды білуі қажет.
Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент.
UFPK3307 Компанияның қаржылық саясатын басқару – 2 кредит
Пререквизиттер: Қаржы, Ақша, несие, банктер, Экономиканы мемлекеттік
реттеу.
Мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің компанияның қаржылық
стратегиясын ұйымдастыру бойынша теориялық негіздер мен практикалық дағдыларды
қалыптастыру, экономикалық ойлау қабілетін дамыту. Курсты оқыту АҚ қаржысын
ұйымдастырудың негізгі бағыттары бойынша беріледі. “ Компанияның қаржылық
стратегиясы ” курсында әр түрлі меншіктеріндегі кәсіпорындарда қаржыны практикалық
түрде қолдану бойынша материал берілген.
Курстың қысқаша мазмұны: “Компанияның қаржылық сяасатын басқару”
курсының пәні-бұл экономикалық ақшалай қатынас, яғни құрумен, тағайындаумен және
ақша қорын пайдалану және материалды өндіріс саласындағы жинақты пайдалану. АҚ
қаржысын дұрыс ұйымдастыру-материалды және ақша қорын, яғни еңбек шығының ең аз
мөлшерде пайдалануда шаруашылық іс-әрекетінің нәтижесіне жетудің ең маңызды
жағдайларының бірі. Осыған байланысты, корпорация қаржысын ұйымдастыруды
алудың негізі болып экономикалық білім табылады. “Компанияның қаржылық саясатын
басқару” курсының мазмұнына өз қаржы қорының пайда болуы, қаржыландырудың ішкі
деректерін енгізу, оларды тарату және қолдану, тағы да жұмыс, қызмет көрсету, өнімді
шығару мен өткізу, айналымдағы қаражаттармен өндірістік қорлардың пайда болуы
негізінде туатын ақшалай қатынас жүйесі де жатады.

Бағдарламада курстың негізгі тараулары мен тақырыптарының мазмұны ашылған,
олар өзара басқа экономикалық пәндермен байланысты. Бағдарламаға ұсынылған әдебиет
тізімі, оның ішінде Қазақстан Республикасының Заңы, Президент жарлығы, ресми
материалдар, нормативтік актілер, оқулықтар, оқу құралдары кірген.
Күтілетін нәтижелер: нарықтық экономика жағдайындағы корпорацияның
қаржылық қатынастарының теориясын және практикасын білу.; корпорация қаржысын
ұйымдастыруды негізгі теориялық аспектілерін жетік білу; корпорациялық қаржының
жағдайын бағалауды, қаржылық жоспарлар мен болжамдарды құрастыруды, өнімді өткізу,
қызмет көрсетуме байланысты қаржылық экономикалық есептеулерді жүргізе алу;
компания қаржыларын ұйымдастырумен басқарудың бағалық экономикалық негізін
түсінуі; әртүрлі қызмет ету сферасындағы корпорациялардың тұрақсыз экономикалық
жағдайындағы дұрыс шешімін қабылдау жаңалықтарын білуі.
Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент, Ақша-несиелік реттеу.
BM3307.1 Банктік менеджмент – 2 кредит
Пререквизиттер: Менеджмент, Маркетинг, Банк ісі, Қаржы нарығы және
делдалдары.
Мақсаты: банкті басқарудың ыңғайын және жалпы қағидалары қозғау банктік
менеджменттің негізін оқытады.
Курстың қысқаша мазмұны: Оқу курсының барлық сұрақтарын қарастыруда
функцияларды оқып үйренумен, банктік менеджментті қабылдау және жүйесі,
халықаралық тәжірибелерде оқып үйрену және мемлекеттік саясат базаландырылады.
Күтілетін қорытындылар: банктік менеджмент шегіндегі теориялық негізді
меңгеру.
Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент, Банк қызметтерінің маркетингі.
NHS3310 Шаруашылық субъектілерге салық салу- 3 кредит
Пререквизиттер: Экономикалық теория, Қаржы, Мемлекеттік бюджет, Салық және
салық салу.
Мақсаты: студенттерді салық және салық салу жүйесімен тәжірибелік және
теориялық негізде таныстыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Салықтың дамуының және қызметінің теориялық
аспектілері. Қазақстан Республикасының салық жүйесінің дамуы және құрылу кезеңдері.
Экономиканың дамуының міндеттерін шешудегі бағыты және салық саясатының
қалыптасуы. Бюджеттік жүйе деңгейінің арасындағы жинақ және салықтың шектелуі.
Есептік жинаөтың ерекшеліктері, Салықтық әкімшілік.
Күтілетін шешімдер: студент салықтың есептелу ерекшеліктерін білуі тиіс.
Постреквизиттер: Ұйымдар мен компаниялардағы қаржылық есеп, Қаржылық
менеджмент.
NNP3310.1 Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу- 3 кредит
Пререквизиттер: Экономикалық теория, Қаржы, Мемлекеттік бюджет, Салық және
салық салу.
Мақсаты: ҚР табиғи ресурстарын қолдануда төлем алымдарын әдістемелік және
негізгі ториялық ыңғайларды қарастыру, ресурстық төлемдерді салықтық бақфлаудың
сұрақтары және салық салу жүйесінің дамуының ресурстық төлемдерінің бағытын оқып
үйрену.

Курстың қысқаша мазмұны: студенттерді төлем ресурстарын төлеуде бақылаудың
қажеттілігімен, статистикалық салықтық есептілікте және басқа да құжаттармен,
ақпараттандыру және талдау әдістерін оқу, табиға ресурстарды қолдануда лицензия
жүйесінің және табиғатты пайдалану ортасының әкімшілікте болуының, жеңілдіктерді
қабылдау категориясын оқуып үйрену, төлеу және өткізу тәртібі, объектіні жаулап алу,
мөлшерлемелермен таныстыру
Күтілетін қорытындылар:, салық ресурсын және жинағын төлеушілер
қатынасының, бақылау жұмыстарының тәртібінің негізін білу, төлем ресурстарының
әкімшілік ортадағы салықтық органның және салық салудың міндеттері мен құқықтарын
білу, төлем ресурстарын есептеуде және салықтық декларацияларды құрастыруда
тәжірибелік білімді меңгеру.
Постреквизиттер: Ұйымдар мен компаниялардағы қаржылық есеп, Қаржылық
менеджмент.
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FN 4227 Қаржылық қадағалау – 3 кредит
Пререквизиттері: Ақша, несие, банктер, Қаржы, Банк ісі.
Мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ мамандарға қаржылық нарық пен
қаржылық ұйымдар саласында банктік қадағалауды іске асыру бойынша кәсіптік
білімдерді қалыптастырып, практикалық аспектіде қадағалаудың қазіргі нарық
экономикасындағы мәнін, қажеттілігін және ролін ашу болып табылады.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Пәнді оқытудың басты міндеті – қаржылық
нарық пен қаржылық ұйымдардың қызмет ету заңдылықтарын оқу, сол арқылы қаржылық
қадағалауды ұйымдастыру, макроэкономикалық реттеудегі қаржылық ұйымдардың орны
мен ролін оқыту.
Күтілетін нәтижелер: Экономикалық талдау, салық заңнамасы, банк және
сақтандыру ісі салаларында бақылауды қамтамасыз ету үшін есеп құжаттарының түп
нұсқалығымен шынайылығын алудың арнайы әдіс тәсілдерін пайдалана білу; алынған
нәтижелерге талдау жасап мән жайларды құқықтық тұрғыдан дұрыс саралау.
Постреквизиттер: Ақша-несиелік реттеу, Банктік менеджмент, Банктік маркетинг,
Қаржылық тәуекелділікті басқару.
NBD4227.1 Банк қызметін қадағалау – 3 кредит
Пререквизиттері: Ақша, несие, банктер, Қаржы, Банк ісі.
Мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ мамандарға қаржылық нарық пен
қаржылық ұйымдар саласында банктік қадағалауды іске асыру бойынша кәсіптік
білімдерді қалыптастырып, практикалық аспектіде қадағалаудың қазіргі нарық
экономикасындағы мәнін, қажеттілігін және ролін ашу болып табылады.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Пәнді оқытудың басты міндеті – қаржылық
нарық пен қаржылық ұйымдардың қызмет ету заңдылықтарын оқу, сол арқылы қаржылық
қадағалауды ұйымдастыру, макроэкономикалық реттеудегі қаржылық ұйымдардың орны
мен ролін оқыту.

Күтілетін нәтижелер: Экономикалық талдау, салық заңнамасы, банк және
сақтандыру ісі салаларында бақылауды қамтамасыз ету үшін есеп құжаттарының түп
нұсқалығымен шынайылығын алудың арнайы әдіс тәсілдерін пайдалана білу; алынған
нәтижелерге талдау жасап мән жайларды құқықтық тұрғыдан дұрыс саралау.
Постреквизиттер: Ақша-несиелік реттеу, Банктік менеджмент, Банктік маркетинг,
Қаржылық тәуекелділікті басқару.
DKR4223 Ақша-несиелік реттеу - 3 кредит
Пререквизиттері: Макроэкономика, Ақша, несие, банктер, Қаржы, Мемлекеттік
қаржы, Банк ісі.
Мақсаты: «Ақша-несиелік реттеу» пәнін оқытудың мақсаты - Ұлттық банк
негізінде мемлекеттік ақша жәненесие саласында негізгі макроэкономикалық
көрсеткіштердің әдістерін меңгеру. Курстың міндеті болып табылады: Ұлттық банктің
заңдылықтарын ақша-несие саласын реттеу субъектісі ретінде меңгеру; ақша-несиелік
реттеу жүйесінің элементтер ерекшеліктерін түсіну; ақша-несиелік реттеудің құралдарын
оқып білу. Ақша-несиелік реттеу жүйесінің принциптері мен міндеттерін ұйымдастыруды,
ҚР ақша-несиелік реттеу құралдары мен әдістерін қарастыру, ақша несиелік саясатының
мазмұны мен мәнін талдау және оның негізгі қағидалары.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақша-несиелік реттеудің ұғымы мен негізгі
мақсаттары. Реттеу объектілері. АНР субъектісі ретінде Ұлттық Банк және оның
стратегиясы. АНР әдістері мен құралдары. Валюталық реттеу. Ақша-несие саясаты ҚР
ақша-несиелік реттеу. АНР міндеттері, мақсаты мен мазмұны. АНР монетаристік және
кейнсиандық модельдері, заманауи жолдары. АНР әдістері. АНР құралы ретінде Ұлттық
Банктің депозиттік операциялары. Ақша-несиелеу саясатының құралы ретінде резервтік
талаптары. АНР құралы ретінде экономикалық нормалар мен нормативтерді пайдалану
мәселелері.
Күтілетін нәтижелері: Микродеңгейде экономикалық есептердің мазмұнын ашу
үшін заманауи математикалық құралды қолдана білу; микродеңгейде нақты экономикалық
үрдістерді
дамытудың
болжамдарын
қалыптастыру.
Қаржылық-экономикалық
тәуекелдерді табу және зерттеу қабілетілігіне ие болу; қаржылық-экономикалық
зерттеулердің нәтижелерін ұйымдардың инновациялық даму бағыттарына сай етіп
қаржылық аспектілерді, соның ішінде қаржылық-несиелік құра білу.
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты орындау.
DKP4223.1 Ақша несие саясаты - 3 кредит
Пререквизиттері: Макроэкономика, Ақша, несие, банктер, Қаржы, Мемлекеттік
қаржы, Банк ісі,
Мақсаты: Ақша-несиелік саясатын Ұлттық Банк негізінде жүзеге асыратын
әдістерді әртүрлі талаптарда жүзеге асыру. Пән міндеті – экономикада, ақша-несие
саясатының тура және жанама құралдары ретінде ақша-несие саясатының ролі туралы
кешенді көрініс қалыптастыру, ақша айналымы мен несие беру тәртібінде орталық
банктердің қызметіне талдау жасауға практикалық дағдыларды меңгеру.
Курстың қысқаша сипатттамасы: Ақша-несие саясаты ұғымының анықтамасы.
Ақша-несие саясатын реттеу объектісі. Ақша-несие саясатының негізгі ережелері.
Фридман және Тейлор ережелері. Ақша-несиелеу қысымының индекстері. Ақша-несие
саясатының трансмиссиондық механизмі. Трансмиссиондық механизм арналары. Ақшанесие саясатының ашықтығы мен қолжетімдігі. Ақша-несие саясатының жалпы түрлері.
Ақша-несие саясатының антициклді және проциклді сипаттары.
Күтілетін нәтижелері: экономиканың жахандану кезеңінде ақша жүйесін білу мен
оның сипаттық ерекшеліктерін білу; ақша-несиелік реттеу механизмдерін білу;

инфляциялық үрдістерді талдай білу; Ұлттық банк тарапынан валюталық реттеу әдістері
мен валюталық бағамдардың қозғалысы туралы ақпараттар алу.
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты орындау.
FK4224 Қаржылық бақылау - 3 кредит
Пререквизиттері: Ақша, несие, банктер, Банк ісі, Корпоративтік қаржы.
Мақсаты: "Қаржылық бақылау" пәнін оқыту студенттерге толығымен қаржылық
бақылау негіздеріне бағытталған заңды нормативтер мен теориялық білім беруге, сонымен
қатар әртүрлі деңгейдегі және әлеуметтік-экономикалық қызмет салаларындағы бақылау
қызметін ұйымдастырудың практикалық аспектілеріне үйретеді.
Курстың қысқаша сипаттамасы: "Қаржылық бақылау" пәні бағдарламасында,
бірінші жағынан, базалық теориялық жағдайлар, тенденциялар мен заңдылықтар,
заманауи қаржылық бақылау жүйесінің дамуы, екінші жағынан, әртүрлі деңгейдегі және
әлеуметтік-экономикалық қызмет салаларындағы бақылау қызметін ұйымдастырудың
практикалық аспектілерін қарастырады. Көбінесе қаржылық бақылаудың негізгі әдістерін
үйретуге, атап айтқанда, аудит, қаржылық талдау және ревизия. Қаржылық бақылау
саласында көп көңіл шаруашылық, ақша-несиелік, валюталық, бюджеттік, салықтық
бақылауға бөлінеді. Сонымен қатар қаржылық бақылау субъектілері қызметі мен
қаржылық бақылаудың түрлері де қарастырылады.
Күтілетін нәтижелері: Пәнді аяқтаған студенттер қаржылық бақылау жүйесін
реттейтін заңды және нормативтік актілерді, статусын, қызметтерін және қаржылық
бақылау субъектілерінің басымдықтарын білуі тиіс, сонымен бірге әртүрлі деңгейдегі
және
әлеуметтік-экономикалық
қызмет
салаларындағы
бақылау
қызметін
ұйымдастырудың ерекшеліктерін біліп шығуы тиіс.
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты орындау.
FKA4224.1 Қаржылық бақылау және аудит - 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика, Қаржы,
Корпоративтік қаржы.
Мақсаты: "Қаржылық бақылау және аудит" пәнін оқыту студенттерге толығымен
қаржылық бақылау негіздеріне бағытталған заңды нормативтер мен теориялық білім
беруге, сонымен қатар әртүрлі деңгейдегі және әлеуметтік-экономикалық қызмет
салаларындағы бақылау қызметін ұйымдастырудың практикалық аспектілеріне, кеңінен
жүргізілетін аудиторлық тексерулер жүргізу әдістемелеріне, ішкі және сыртқы
мемлекеттік бақылау жасауға үйретеді.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Кез-келген шаруашылық қызмет қабылданған
басқарушылық шешімдерге сай жүзеге асырылады, мұндай шешімдер тәуекелмен,
бірқатар белгісіздіктермен байланысты болады. Кәсіпкерлікке үнемі белгісіз
экономикалық конъюнктурамен тәуелді, яғни оған тауарлар мен қызмет көрсетулерге
сұраныс пен ұсыныстың тұрақсыздығы, инвестиция қаржыларының әртүрлілігі әсер етеді.
Берілгін "Қаржылық бақылау және аудит" пәнінде қаржылық бақылаудың негізгі
ұғымдары, аудит және түрлері қарастырылады. Тәуекелдерді төмендету әдістері беріледі.
Оқу барысында студенттер қосымша сұрақтарды да жоспарға енгізіп, қарастыра алады.
Күтілетін нәтижелері: Пәнді аяқтаған студенттер қаржылық бақылау жүйесін
реттейтін заңды және нормативтік актілерді, статусын, қызметтерін және қаржылық
бақылау субъектілерінің басымдықтарын білуі тиіс, сонымен бірге әртүрлі деңгейдегі
және
әлеуметтік-экономикалық
қызмет
салаларындағы
бақылау
қызметін
ұйымдастырудың ерекшеліктерін біліп шығуы тиіс.
Пәнді оқып студент қазақстандағы және шетелдегі қаржылық бақылау жүйесінің
негізгі принциптері мен мәнін, мәселелерін, даму болашағын, қазақстандағы аудитті білуі

тиіс. Практикалық сабаққа қатыса отырып, студент қаржылық бақылаудың формалары
мен түрлерін, аудит процедураларын қолдануды, қаржылық бақылау облысындағы
теориялық білімді практикада қолдануды үйренеді.
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты орындау.
UOFBO 4311 Қаржы-банк органдарындағы есеп және есептілік – 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика, Қаржы,
Корпоративтік қаржы.
Мақсаты: Болашақ бакалаврларға банктегі бухгалтерлік есеп пен есептілікті
жүргізу, тәжірибелік дағдылы болуы үшін бухгалтерлік есептің теориялық негіздерін
(түсініктерін, әдістемесін, принциптерін) оқыту болып саналады.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл пәнді оқу барысында студенттер банктегі
бухгалтерлік есеп пен есептілікті жүргізуде теориялық және тәжірибелік білім, сондай-ақ
есептің әдістемесі мен технологиясы туралы кәсіптік білім алады. Коммерциялық банктегі
бухгалтерлік есептің пәні, әдісі, есептік-операциялық қызметтері, бухгалтерлік баланс,
оның құрылымы, құжаттау, құжат айналымы, банктегі бақылау сұрақтары
қарастырылады. Банкаралық операциялардың есебі, ақша ағымын дисконттау. Несие
операциялардың есебі. Депозиттік операциялар есебі. Құнды қағаздар операциялары
бойынша есеп. Банктегі материалдар, негізгі құралдар, материалдық емес активтер есебі.
Қаржылық және операциялық жал есебі. Ұлттық банктегі есеп. Ұлттық банктің
эмиссиондық-кассалық операциялар есебі. Банктегі есеп пен есептіліктің түрлері және
нысандары мен жасау тәртібі.
Күтілетін нәтижелері: Студенттер банктегі бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың
ерекшеліктерін; банктердің қызметтерін реттейтін заңдылықтар мен нормативтік
актілерді; банктегі бухгалтерлік есепті жүргізудің ерекшеліктерін; ұйымның есептікэкономикалық қызметтеріне байланысты мәселелерді шеше білуі тиіс.
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты орындау.
FUvKO 4311.1 Ұйымдар мен компаниялардағы қаржылық есеп – 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика, Қаржы,
Корпоративтік қаржы.
Мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты
студенттердің кооперативтердегі
бухгалтерлік есеп пен талдауды, аудитті ұйымдастыруға байланысты теориялық және
тәжірибелік білім беруді қалыптастыру; кооперативік ұйыдардағы жаңа бағдармалалық
қамсыздандырулар мен қызмет етіп отырған заңдылықтарға сәйкес есепті дұрыс жүргізуді
ұйымдастыру.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл курста кооперативтердердің құрылымдық
ерекшеліктері, оның бухгалтерлік есепті ұйымдастыруға әсері қарастырылады. Сонымен
бірге кооперативтердегі шығындар есебнің әдістері, өнімнің өзіндік құнын
калькуляциялау тәртіптері, материалдық, еңбек ақы және басқа да шығындар есебі
қарастырылады.
Күтілетін нәтижелері: Студенттер кооперативтегі бухгалтерлік есепті
ұйымдастырудың жалпы теориялық, аспектілерін, тәжірибелік әдістерін біліп үйренуге
тиісті.
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты орындау.

FM 4308 Қаржылық менеджмент – 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика, Қаржы,
Корпоративтік қаржы.
Мақсаты: Курс мақсаты: жергілікті қаржының теориялық негізінің мазмұнының,
функцияларын және кәсіпорын принциптерін, сонымен қатар шетелдік тәжірибені толық
меңгеру.
Курстың қысқаша сипаттамасы: «Қаржылық менеджмент» курсы оқу
тәртіптерінің ішінде, қаржылық – несиелік жүйенің жоғарғы квалификациялы
мамандарын дайындауда, ең басты орынды алады. Экономика саласындағы студенттердің
білімін одан әрі жоғарлату үшін берілген курс тәртіптің базалық теориясы болып
табылады. Қаржылық менеджмент – бұл шаруашылық субъектілердің қаржылық қызметін
жоспарлау мен талдау, басқару, қаржылық байланыстарды ұйымдастыру, микро және
макро деңгейлерінде қаржылық менеджменттің стратегиясы мен тактикасын
қалыптасытру, қор және инвестициялық нарықтарда операцияларды ұйымдастыру дағдыларын
үйреніп білу.

Күтілетін нәтижелері: жергілікті қаржының экономикалық мазмұнын, түсінігін
білу керек; заңды құжаттармен және қосымша әдебиеттермен жұмыс істеуге дағдылану
керек; жергілікті қаржының алатын орнымен принциптерін білу керек; бюджет деңгейіне
байланысты қаржыларды дұрыс бөле білу керек; жергілікті басқарудың қаржылық –
экономикалық негізінен білімді болуы керек.
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты орындау.
MBU 4309 Банк қызметтерінің маркетингі - 3 кредит
Пререквизиттері: Статистика, Ақша, несие, банктер, Маркетинг.
Мақсаты: банк қызметіне қатысты банктік маркетингтің маңызды функциялары
мен менеджменттің құрамдас бөлігі ретінде теориясы мен практикасын беру.
Банкте маркетингті пайдалану клиенттермен жұмыс істеуде бәсекелестік
стратегияның құралы болып табылады. «Банк қызметтерінің маркетингі» курсы болашақ
маманға банктік қызметтерді сату бойынша ұйымдастыру бағыттарын игеруге мүмкіндік
береді.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Банк қызметтерінің маркетингі қажеттілігі,
мәні. Банк қызметтері маркетингінің ұғымы, принциптері мен мақсаты, міндеті. Банк
қызметтерінің маркетингінің қызметі мен тәсілдері. Маркетинг кешенінің әдістері мен
құралдары. Нарық сегменті, оның белгілері. Банк маркетингінің стратегиясы, оны өңдеу
кезеңдері.
Банктік қызметтің мақсатына жету үшін маркетингтік жол арқылы келесідей
сұрақтар қойылады: кім үшін қызмет көрсету керек, олар қандай болуы тиіс, ол клиентке
қашан керек, гқайда және қашан таратылады және т.б.
Курс бағдарламасында банк клиенттерімен жұмысты ұйымдастыру, клиенттерді
тарту, жаңа банктік қызметтер мен тауарларды енгізу. Көп көңіл банктік коммуникативті
саясатына, компания жарнамасын ұйымдастыру әдістеріне, заманауи жарнама
тасымалдаушыларға, Интернет-жарнамаға, сонымен қатар электронды банктік маркетинг
негіздерін ұйымдастыруға бөледі.
Күтілетін нәтижелері: Білу: маркетингтік банк стратегиясын құру, банк
клиенттеріне анағұрлым тиімдісін таңдау; банкке жаңа клиенттерді тарту кезінде
экономикалық пайданы есептей білу, сонымен бірге банк өнімдерінің тиімдісін анықтау.
Меңгеру: банк маркетингінің жоспарын құру және банк қызметтеріне сұранысты болжай
білу; жаңа банк өнімдері бойынша жарнамалық банк стратегиясын құру қабілеті. Берілген
пәнді оқу және зерттеу болашақ экономикалық құбылыстарға талдау және болжау

жасауға, өзекті мәселені табуға мумкіндік береді, белгілі бір ұйымдастырушылық және
экономикалық шешімдер қабылдауға жағдай жасайды.
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты орындау.
BM 4309.1 Банктік маркетинг - 3 кредит
Пререквизиттері: Менеджмент, Маркетинг, Банк ісі
Мақсаты: Банктік маркетинг облысындағы теориялық, практикалық және әдістемелік
қабілеттерді игеру, сонымен бірге экономикалық құбылыстарға талдау және болжау
жасауға, өзекті мәселені табуға мумкіндік береді, белгілі бір ұйымдастырушылық және
экономикалық шешімдер қабылдауға жағдай жасайды.
Курстың міндеті: біріншіден, уақытты тиімді пайдалануға; екіншіден, банк саласында
банктік маркетинг әдістемелерін қолдануға үйренуге мүмкіндік береді.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Банк маркетингінің қажеттілігі, мәні. Банктік
маркетингтің анықтамасы, принциптері мен мақсаты, міндеті. Банкте маркетингтің
қызметі мен тәсілдері. Маркетинг кешенінің әдістері мен құралдары. Типологизация.
Нарық сегменті, оның белгілері. Банк маркетингінің стратегиясы, оны өңдеу кезеңдері.
Контроллинг, оның негізгі принциптері.
Банктік қызметтің мақсатына жету үшін маркетингтік жол арқылы келесідей
сұрақтар қойылады: кім үшін қызмет көрсету керек, олар қандай болуы тиіс, ол клиентке
қашан керек, қайда және қашан таратылады және т.б.
"Банктік маркетинг" пәнін оқытуда банктік маркетингтің мәні, нарық сегменті, қызмет
көрсету, оны жылжыту мен орналастыру, маркетинг стратегиясы, нарқты жүйелі зерттеу
және т.б. сұрақтар кеңінен қарастырылады.
Күтілетін нәтижелері: Банк қызметтерін көрсету кезінде заманауи маман ретінде
банк ісі саласына қатысты маманның дағдылары, базалық және кәсіби қасиеттері
қалыптасуы тиіс.
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты орындау.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени К.И. САТПАЕВА

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
5В050900 – ФИНАНСЫ

АЛМАТЫ, 2015
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Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.
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Каталог включает в себя перечень элективных дисциплин (компонента по выбору)
специальности, пререквизиты и постреквизиты дисциплин, цель изучения дисциплины, их
краткое содержание, ожидаемые результаты.

ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ И ЭДВАЙЗЕРУ
Все учебные дисциплины специальности в бакалавриате делятся по циклам ООД,
БД, ПД, БД,ПД в магистратуре и докторантуре, модулям, внутри которых они
разделяются на обязательные и элективные (по выбору) дисциплины. Перечень
обязательных для изучения дисциплин приводится в типовом учебном плане
специальности (ТУПл). Перечень элективных дисциплин для каждого курса
специальности представляется в каталоге элективных дисциплин (КЭД), который является
систематизированным аннотированным перечнем дисциплин по выбору специальности.
КЭД должен давать (обеспечивать) обучающимся возможность альтернативного выбора
элективных учебных дисциплин в соответствии с выбранной траекторией обучения.
На основании ТУПл и КЭД формируется индивидуальный учебный план (ИУП)
обучающегося на учебный год. Помощь бакалаврам и магистрантам при составлении ИУП
оказывает эдвайзер, назначенный выпускающей кафедрой. Докторанты ИУП составляют
самостоятельно. ИУП определяет индивидуальную образовательную траекторию каждого
обучающегося в рамках специальности. В ИУП включаются дисциплины обязательного
компонента и виды учебной деятельности (практики, исследовательская работа,
государственный (комплексный) экзамен, написание и защита дипломной работы
(проекта), диссертации) из ТУПл и дисциплины компонента по выбору из КЭД.
В помощь бакалаврам образовательной траектории, ориентированной на
конкретную сферу деятельности с учетом потребностей рынка труда и работодателей, в
рамках КЭД должен быть представлен перечень дисциплин, гарантирующий
обучающимся целенаправленное освоение намеченной образовательной программы.
При выборе элективных дисциплин необходимо учитывать следующее:
1 В одном семестре студент очной формы обучения должен освоить 18-22 кредита
(обязательных и элективных), дистанционной формы – 9-12 кредитов (обязательных и
элективных), без учета дополнительных видов обучения (ДВО), которые являются
обязательными для изучения.
2 Общее количество кредитов за весь период обучения не должно превышать
указанное в ТУПл специальности количество.
3 Элективные дисциплины объединены в группы по выбору с соответствующим
номером. Из каждой группы дисциплин можно выбрать только одну элективную учебную
дисциплину.
Специальность «Финансы» Академическая степень: бакалавр по экономике и бизнесу
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Dfo 2111 Делопроизводство в финансовых организациях – 2 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика.
Цель изучения: овладение студентами навыков бухгалтерского делопроизводства,
изучение документообоброта в бухгалтерском учете
Краткое содержание: Понятие документов и их значения. Классификация
документов. Организационно-правительственные документы. Штатное расписание.
Документы по личному составу. Документы по финансово-расчетным операциям.
Подготовка документов по снабжению и реализации товаров и условия. Регламентация
бухгалтерского дела. Должностные указания сотрудников бухгалтерий. Организация
работы с бухгалтерской документацией. Бухгалтерские документы. Сроки их хранения.
Текущее хранение документов. Подготовка дел для длительного хранения.
Ожидаемые результаты: способность студентов оформлять бухгалтерские
документы, составлять график документооборота.
Постреквизиты: Финансы, Финансовые рынки и посредники.
Rel2111.1 Религиоведение – 2 кредита

Пререквизиты: Философия, История Казахстана.
Цель изучения - подготовка специалистов, владеющих современными знаниями,
методами, умениями и навыками в области методики преподавания религиоведения.
Краткое содержание: формирование у студентов первоначальных навыков
педагогической и воспитательной деятельности; углубление и закрепление теоретических
знаний по религиоведению в контексте их применения в конкретных педагогических
задачах; формирование специфических профессионально-педагогических умений.
Ожидаемые результаты: В результате изучения данной дисциплины студенты
должны иметь представление: о месте и роли религиоведения в системе
общеобразовательных
наук;
теоретические
основы
методики
преподавания
религиоведческих дисциплин; понимать, излагать и критически анализировать
религиоведческую проблематику; определять и решать обучающие, развивающие и
воспитательные задачи учебного занятия; практического использования теоретических
религиоведческих знаний и методов религиоведческого исследований.
DKB 2203 Деньги, кредиты, банки – 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика.
Цель изучения: сформировать у студентов целостную систему знаний по
теоретическим аспектам денег, кредита и банков, основам функционирования денежной и
кредитной системы, международным кредитно-расчетным и валютным отношениям,
основам рынка ценных бумаг; дать понятийно-терминологический аппарат,
характеризующий сущность и содержание предмета; раскрыть взаимосвязь всех понятий,
их внутреннюю логику.
Краткое содержание: Дисциплина «Деньги, кредит, банки» выступает как
теоретический курс, дающий основу подготовки банкиров в качестве специалистов
широкого профиля. В соединений с экономической теорией, экономикой на макро- и
микроуровнях, финансами, бухгалтерским учетом, менеджментом и другими учебными
дисциплинами данный курс формирует знания о сущности денежно-кредитных
отношений, теории и организационных основах банковской деятельности, позволяет
глубже понять их значение и механизм использования в экономике.
Ожидаемые результаты: анализировать и применять нормы действующих
законодательств; использовать основные инструменты и методы денежно-кредитной
политики в целях воздействия на состояние банковской системы и на социальноэкономическое положения страны; осуществлять безналичные и налично-денежные
расчеты с учетом требований действующего законодательства; применять на практике
изученные процедуры и нормы работы коммерческого банка.
Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Банковский дело.
BK 2203.1 Банковское кредитование – 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика.
Цель изучения: курса направлена на комплексное предоставление совокупных
знаний, исходя из требуемого уровня базовой подготовки экономистов в области
финансовых и кредитных отношений основам функционирования денежной и банковской
системам, международным кредитно-расчетным и валютным отношениям.
Краткое содержание: Конечная цель преподавания формирования у будущих
специалистов теоретических знаний и практических навыков о деньгах и банковскому
делу. Сформировать у студентов целостную систему знаний по теоретическим аспектам
денег, кредита и банков, основам функционирования денежной и кредитной системы,
международным кредитно-расчетным и валютным отношениям, основам рынка ценных

бумаг; дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий сущность и
содержание предмета; раскрыть взаимосвязь всех понятий, их внутреннюю логику.
Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
нормативно-правовую базу в области денежного обращения, сущность, функции и роль
денег в экономике, законы денежного обращения, принципы организации денежных
расчетов, сущность инфляции, формы ее проявления, виды денежных реформ, элементы
денежной системы, типы денежных систем и ее особенности в Республике Казахстан;
необходимость кредита, стадии движения кредита, уметь составлять график погашения
кредита, анализировать кредитоспособность заемщика, рассчитывать ставку ссудного
процента, иметь навыки работы с кредитным модулем; сущность банков и их роль в
экономике, особенности организации и функционирования центрального банка, методы
денежно-кредитной политики Национального Банка, виды пассивных и активных
операций банков, осуществление операций по видам банковских услуг: кредитования,
расчетно-кассового обслуживания, лизинга, факторинга, траста, с ценными бумагами и
др.; основные законодательные акты и нормативные положения, регламентирующие
деятельность банков на территории Республике Казахстан.
Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Банковский дело.
Sta 2204 Статистика – 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика
Цель изучения: овладение студентами навыков вычисления статистических
показателей, умение использовать статистические приемы и способы обработки
экономической информации
Краткое содержание: Общая теория статистики. Предмет статистики и метод
статистики. Принципы организации государственной статистики в Республике Казахстан.
Статистическое наблюдение. Статистическая сводка, группировка, классификация и
статистические таблицы. Ряды распределения и методы их анализа. Обобщающие показатели
в статистике. Абсолютные и относительные величины и их графические изображения.
Средние величины и показатели вариации. Выборочное наблюдение. Статистические методы
изучения динамики общественных явлений. Индексные методы. Важнейшие экономические
индексы. Статистические методы изучения взаимосвязи социально-экономических явлений.
Социально-экономическая статистика. Система показателей социально-экономической
статистики.
Ожидаемые результаты: способность студентов определять качественные и
количественные статистические показатели
Постреквизиты: финансовый анализ.
ESta 2204.1 – Экономическая статистика – 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика
Цель изучения: овладение студентами навыков вычисления статистических
показателей, умение использовать статистические приемы и способы обработки
экономической информации
Краткое содержание: Общая теория статистики. Предмет статистики и метод
статистики. Принципы организации государственной статистики в Республике Казахстан.
Статистическое наблюдение. Статистическая сводка, группировка, классификация и
статистические таблицы. Ряды распределения и методы их анализа. Обобщающие показатели
в статистике. Абсолютные и относительные величины и их графические изображения.
Средние величины и показатели вариации. Выборочное наблюдение. Статистические методы
изучения динамики общественных явлений. Индексные методы. Важнейшие экономические
индексы. Статистические методы изучения взаимосвязи социально-экономических явлений.
Социально-экономическая статистика. Система показателей социально-экономической

статистики.
Ожидаемые результаты: способность студентов определять качественные и
количественные статистические показатели.
Постреквизиты: Финансовый и управленческий анализ.
Eko 2205 – Эконометрика – 3 кредита
Пререквизиты: Математика в экономике, Статистика.
Цель изучения: овладение студентами навыков из из теории вероятностей и
математической статистики, вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями
и практическими навыками, необходимых для математических вычислений
Краткое содержание: Сведения из теории вероятностей и математической
статистики. Проверка статистических гипотез. Понятие выборки и генеральной
совокупности. Понятие выборочной ковариации, основные правила расчета, выборочная
дисперсия и правила расчета дисперсии. Классическая парная регрессионная модель.
Стандартная ошибка оценки. Статистика Стьюдента. Доверительный интервал. F и t –
статистика для проверки гипотезы. Коэффициент корреляции и детерминации, их
смысловое
содержание.
Множественная
линейная
рег-рессия.
Понятие
мультиколлинеарности во множественной регрессии. Дисперционный анализ.
Корреляционный анализ. Временные ряды.
Ожидаемые результаты: студент должен знать методы теории вероятностей и
математической статистики
Постреквизиты: Финансовый и управленческий анализ.
KMB 2205.1 - Количественные методы в бизнесе – 3 кредита
Пререквизиты: Математика в экономике, Статистика.
Цель изучения: овладение студентами навыков из из теории вероятностей и
математической статистики, вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями
и практическими навыками, необходимых для математических вычислений
Краткое содержание: Сведения из теории вероятностей и математической
статистики. Проверка статистических гипотез. Понятие выборки и генеральной
совокупности. Понятие выборочной ковариации, основные правила расчета, выборочная
дисперсия и правила расчета дисперсии. Классическая парная регрессионная модель.
Стандартная ошибка оценки. Статистика Стьюдента. Доверительный интервал. F и t –
статистика для проверки гипотезы. Коэффициент корреляции и детерминации, их
смысловое
содержание.
Множественная
линейная
регрессия.
Понятие
мультиколлинеарности во множественной регрессии. Дисперционный анализ.
Корреляционный анализ. Временные ряды.
Ожидаемые результаты: студент должен знать методы теории вероятностей и
математической статистики.
Постреквизиты: Финансовый и экономический анализ.
FRP 2208 - Финансовые рынки и посредники – 2 кредита
Пререквизиты: Финансы.
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимых для работы на финансовых рынках, изучить
особенности финансовых институтов
Краткое содержание: Понятие и сущность финансового рынка. Особенности
классификации финансовых рынков. Финансовый рынок Казахстана и его составные

элементы. Сущность и значение денежного рынка. Место кредитного рынка в системе
финансового рынка. Инструменты кредитного рынка. Валютные рынки: виды и основные
этапы развития. Основные направления валютного регулирования в Казахстане. Понятие
рынка ценных бумаг, его структура и виды. Состояние рынка ценных бумаг в Казахстане.
Основные аспекты развития страхового рынка. Виды страхования. Классификация страхования. Инструменты рынка. Место пенсионного рынка в системе финансового рынка.
Накопительная пенсионная система
Ожидаемые результаты: студент должен знать особенности финансовых рынков
и других финансовых институтов
Постреквизиты: Управление финансовыми рисками.
RSB 2208.1 Рынок ценных бумаг – 2 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Статистика, Бухгалтерский учет.
Цель изучения: приобретение теоретических знаний и практических навыков в
работе с ценными бумагами.
Краткое содержание: Рынок ценных бумаг как альтернативный источник
финансирования экономики; классификация и виды ценных бумаг: акции, облигации,
долговые обязательства государства, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя,
коммерческие бумаги и чеки, складские свидетельства; профессиональные участники и
профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг; брокерско-диллерские
компании; коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг;
эмитенты и инвесторы; эмиссия ценных бумаг; фондовая биржа, организация
внебиржевого оборота по ценным бумагам; виды сделок и операций с ценными бумагами;
стратегии на рынке ценных бумаг и основы инвестирования; депозитарная и расчетноклиринговая инфраструктура; регистраторы; государственное регулирование рынка
ценных бумаг и правовое обеспечение; этика фондового рынка; производные (срочные
финансовые контракты) срочные рынки; раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Ожидаемые результаты: рассчитать эффективность вложения средств в тот
или иной вид ценных бумаг; самостоятельно составить рекомендации по формированию
портфеля ценных бумаг; использовать ценные бумаги в качестве инструмента
привлечения дополнительных финансовых ресурсов или источника получения прибыли
предприятия.
Постреквизиты: Управление финансовыми рисками.
_ ONGD 2209 Основы нефтегазового дела - 2 кредита_
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика.
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимых для работы в нефтегазовых компаниях,
углубление знаний в нефтегазовом деле и подготовка выпускников к организационноуправленческой, информационно-аналитической и предпринимательской деятельности,
обеспечивающей эффективное управление на предприятиях нефтегазового дела.
Краткое содержание: Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к
информационно-аналитической деятельности, в т.ч. на анализ и применение знаний в
области геологии, методики поисков, разработки и эксплуатации месторождений;
возможность применения методов картирования и подсчета запасов; составление
проектов исследования месторождений и технологических процессов нефтегазодобычи.
Ожидаемые результаты: знать: основы геологии, поиска, бурения, разработки
нефтяных и газовых месторождений, добычи нефти, ее транспорта и переработки;
методику проведения геологического анализа месторождения, разработки и эксплуатации,
применять программные комплексы для автоматизации процессов. Уметь: применять

методы картирования и подсчета запасов; проектировать рациональную систему
разработки и эксплуатации месторождений. Владеть (методами, приёмами): методами
обоснования и выбора оптимальных систем поиска, разведки и разработки
месторождений.
Постреквизиты: Экономика предприятия, Финансовое управление газовой
отрасли.
OCP 2209.1 Организация строительного производства - 2 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика.
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимых для работы в строительных компаниях,
углубление знаний в строительном деле и строительной документации
Краткое содержание: Роль и значения технологии строительства. базируется на
знании геодезии, геологии, механики грунтов, строительных материалов, архитектуры,
строительных конструкций и элементов зданий и сооружений, строительных машин и
предусматривает освоение теоретических основ, методов выполнения отдельных
производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и
конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации труда
рабочих.
Ожидаемые результаты: знать основные положения и задачи строительного
производства; виды и особенности строительных процессов, выполняемых при
возведении зданий и сооружений; потребные ресурсы; техническое и тарифное
нормирование; требования к качеству строительной продукции и методы ее обеспечения;
требования и пути обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды; методы
и способы выполнения практически всех строительных процессов, в том числе в
экстремальных климатических условиях; методику выбора и документирования
технологических
решений
на
стадиях
проектирования
и
реализации;
уметь устанавливать состав рабочих операций и процессов; обоснованно выбирать (в том
числе с применением вычислительной техники) метод выполнения строительного
процесса и необходимые технические средства; разрабатывать технологические карты
строительных процессов; определять трудоемкость строительных процессов, время
работы машин и потребное количество рабочих, машин, механизмов, материалов,
полуфабрикатов и изделий; оформлять производственные задания бригадам (рабочим);
устанавливать обьемы работ, принимать выполненные работы, осуществлять контроль за
их качеством.
Постреквизиты: Экономика предприятия, Основы финансового управления в
строительстве.
OTNG2209.2 Организация транспортировки нефти и газа – 2 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика.
Цель изучения: Целью курса является ознакомление студентов с основными
технологиями добычи, транспортировки и хранения нефти и газа. В задачи спецкурса
входит изучение основных технологий поиска и разведки месторождений нефти и газа,
бурения нефтяных и газовых скважин, добычи нефти и газа; изучение способов
транспортировки и хранения нефти и газа, рассмотрение различных видов воздействия на
компоненты природной среды и мероприятий по защите окружающей среды при
проектировании, строительстве и эксплуатации объектов нефтегазового комплекса.
Ожидаемые результаты: знать: основы геологии, поиска, бурения, разработки
нефтяных и газовых месторождений, добычи нефти, ее транспорта и переработки;
методику проведения геологического анализа месторождения, разработки и эксплуатации,

применять программные комплексы для автоматизации процессов. Уметь: применять
методы картирования и подсчета запасов; проектировать рациональную систему
разработки и эксплуатации месторождений. Владеть (методами, приёмами): методами
обоснования и выбора оптимальных систем поиска, разведки и разработки
месторождений.
Постреквизиты: Экономика предприятия, Финансовое управление газовой
отрасли.
Men 2210 – Менеджмент
Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимых для работы в системе управления, для принятия
управленческих решений.
Краткое содержание: Предмет науки управления в системе эко-номических наук.
Теоретические и методологические основы менеджмента. Сущность и принципы
менеджмента. Политические и экономические предпосылки становления и развития
менеджмента в РК. Эволюция менеджмента. Понятие и виды организации. Внутренняя и
внешняя среда организации. Основы системного подхода в управлении. Объект и субъект
управления. Организационные структуры управления и их характеристики.
Организационно-правовые формы
управления организацией. Информационное
обеспечение менеджмента. Роль коммуникаций в управлении. Управленческие решения в
системе менеджмента. Система современных методов управления. Функции
менеджмента: планирование, мотивация, организация и контроль.
Ожидаемые результаты: студент должен знать особенности менеджмента,
управления, принимать управленческие решения
Постреквизиты: Банковский менеджмент, Управление финансовыми
рынками.
UP 2210.1 – Управление персоналом
Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика.
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимых для работы в системе управления, для принятия
управленческих решений.
Краткое содержание: Предмет науки управления в системе эко-номических наук.
Теоретические и методологические основы менеджмента. Сущность и принципы
менеджмента. Политические и экономические предпосылки становления и развития
менеджмента в РК. Эволюция менеджмента. Понятие и виды организации. Внутренняя и
внешняя среда организации. Основы системного подхода в управлении. Объект и субъект
управления. Организационные структуры управления и их характеристики.
Организационно-правовые формы
управления организацией. Информационное
обеспечение менеджмента. Роль коммуникаций в управлении. Управленческие решения в
системе менеджмента. Система современных методов управления. Функции
менеджмента: планирование, мотивация, организация и контроль.
Ожидаемые результаты: студент должен знать особенности менеджмента,
управления персоналом, принимать управленческие решения.
Постреквизиты: Банковский менеджмент, Управление финансовыми
рынками.
Mar 2211 Маркетинг - 3 кредита

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимых для работы в системе маркетинга, отделов сбыта
и реализации, рекламы.
Краткое содержание: Понятие, сущность и содержание маркетинга. Цели, принципы,
функции маркетинга. Понятие маркетингмикс. Основные концеп-ции маркетинга.
Маркетинговая среда. Маркетинговые исследования и система маркетин-говой информации.
Процесс маркетинговых исследований и его этапы. Методы маркетин-говых исследований.
Сегментирование рынка, его принципы и критерии. Стратегии охвата рынка.
Позиционирование товара на рынке. Поведение потребителей на товарных рынках. Процесс
принятия решения о покупке това-ров. Товар в системе маркетинга. Концепция ЖЦТ.
Характеристика этапов ЖЦТ. Товарная политика фирмы: сущность, цели, задачи. Параметры и
показатели, конкурентоспособности товара. Упаковка и маркировка товара
Ожидаемые результаты: студент должен знать особенности организации
маркетинга, рекламы и продвижения товаров и услуг, а также уметь проводить
маркетинговые исследования.
Постреквизиты: Банковский менеджмент, Управление финансовыми
рынками.
RD 2211.1 Рекламная деятельность - 3 кредита_
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика.
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимых для работы в системе маркетинга, отделов сбыта
и реализации, рекламы.
Краткое содержание: Понятие, сущность и содержание маркетинга. Цели, принципы,
функции рекламной деятельности. Понятие маркетингмикс. Основные концепции рекламной
деятельности. Маркетинговая среда. Маркетинговые исследования и система маркетинговой
информации. Процесс маркетинговых исследований и его этапы. Методы маркетинговых
исследований. Сегментирование рынка, его принципы и критерии. Стратегии охвата рынка.
Позиционирование товара на рынке. Поведение потребителей на товарных рынках. Процесс
принятия решения о покупке товаров. Товар в системе маркетинга. Концепция ЖЦТ.
Характеристика этапов рекламной деятельности. Товарная политика фирмы: сущность, цели,
задачи. Параметры и показатели, конкурентоспособности товара. Упаковка и маркировка
товара
Ожидаемые результаты: студент должен знать особенности организации
маркетинга, рекламы и продвижения товаров и услуг, а также уметь проводить
маркетинговые исследования в области рекламной деятельности.
Постреквизиты: Банковский менеджмент, Управление финансовыми
рынками.
GRE2212 Государственное регулирование экономики - 2 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика.
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимых для работы в государственных органах.
Краткое содержание: Объективная необходимость и научно-теоретические основы
государственного регулирования экономики. Понятие методологии ГРЭ и ее основные
элементы. Организационные основы регулирования экономики и его зарубежный опыт.
Субъекты и объекты государственного регулирования экономики. Экономический рост:
основные факторы и государственные меры по его обеспечению. Роль социальноэкономического прогнозирования и планирования в государственном регулировании

экономики. Направления научно-технического прогресса и государственные меры по его
ускорению. Основные направления государственного регулирования рациональной.
Ожидаемые результаты: студент должен знать особенности государственного
регулирования экономикой, владеть методами обоснования и выбора оптимальных
государственных программ.
Постреквизиты: Финансы зарубежных стран, Управление финансовыми
рынками.
GFP 2212.1 Государственная финансовая политика – 2 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика.
Цель преподавания дисциплины. Дать студентам знания, необходимые для
понимания функционирования государственной финансовой политики, ее звеньев,
финансовых категорий и институтов, исследовании ими природы финансовых отношений,
их места и роли в общественных процессах, определении методов наиболее эффективного
их использования.
Краткое содержание: Данная дисциплина раскрывает содержание специфической
сферы управления государственными финансами. В процессе изучения курса у студентов
формируется комплекс знаний о финансовой сфере сфере, управлении ею, взаимосвязи
принимаемых управленческих решений и развития экономики и социальной сферы; также
вырабатываются конкретные навыки анализа эффективности использования финансовых
ресурсов.
Ожидаемые результаты: Студенты в процессе изучения дисциплины должны
овладеть знаниями основ финансовой системы, усвоить такие понятия, как налоги,
бюджет, государственный кредит, местные финансы, финансовый механизм
государственных хозяйствующих субъектов и умение анализировать с их помощью
конкретные ситуации в экономике.
Постреквизиты: Финансы зарубежных стран, Управление финансовыми
рынками.
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EP 3212 Экономика предприятия – 3 кредита
Пререквизиты: Микроэкономика, макроэкономика.
Цель изучения: дать систематизированное представление о деятельности
предприятия, проводить анализ финансово-экономической деятельности предприятия.
Краткое содержание: Предприятие как объект хозяйствования. Классификация
предприятий. Производственные и рыночные связи предприятия. Сущность экономической и
социальной эффективности производства и система ее показателей. Основной капитал
предприятия, показатели использования и обновления. Амортизационная политика
предприятия. Оборотный капитал, его формирование и использование на предприятии.
Сырьевые, материальные и топливно-энергетические ресурсы. Трудовые ресурсы, кадровая
политика предприятия и определение потребности предприятия в трудовых ресурсах. Оплата
ресурса. Инвестиционная и инновационная политика предпринятия.
Ожидаемые результаты: способность студентов анализировать экономическую
деятельность предприятия.
Постреквизиты: Учет и отчетность в финансовых и банковских органах,
Финансовый надзор.
FU MSFO3213 Финансовый учет в соответствии с МСФО – 3 кредита
Пререквизиты: Бухгалтерский учет.
Цель изучения: изучение теорий и практики организаций учета в соответствии с
МСФО и овладение студентами навыков для формирования отчетности предприятия с
применением Международных стандартов финансовой отчётности.
Краткое содержание: Международные стандарты финансовой отчётности
(МСФО; IFRS англ. International Financial Reporting Standards) — набор документов
(стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой

отчётности, необходимой внешним пользователям для принятия ими экономических
решений в отношении предприятия. МСФО, в отличие от некоторых национальных
правил составления отчётности, представляют собой стандарты, основанные на
принципах, а не на жестко прописанных правилах. Цель состоит в том, чтобы в любой
практической ситуации составители могли следовать духу принципов, а не пытаться
найти лазейки в чётко прописанных правилах, которые позволили бы обойти какие-либо
базовые положения. Среди принципов: принцип начисления (accrual basis), принцип
непрерывности деятельности (going concern), осторожности (prudence), уместности
(relevance) и ряд других.
Ожидаемые результаты: формировать у студентов способность применять на
практике правила ведения учета в соответствии с МСФО.
Постреквизиты: Учет и отчетность в финансовых и банковских органах,
Финансовый надзор.
OT3215 Охрана труда – 3 кредита
Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика.
Целью изучения курса «Охрана труда» является формирование современного
представления о методах и средствах обеспечения безопасности производственной
деятельности человека; навыков самостоятельной работы, необходимых для
использования знаний в области безопасности при изучении специальных дисциплин и
дальнейшей практической деятельности.
Краткое содержание: В результате изучения дисциплины «Охрана труда» (ОТ)
студенты ИДО должны обладать таким составом знаний и умений, которые достаточны
для дальнейшего изучения других общенаучных, общетехнических и специальных
дисциплин и самостоятельного выполнения раздела «Охрана труда» квалификационной
выпускной работы.
ОТ – наука о сохранении здоровья и безопасности человека и среды обитания,
призванная выявлять и идентифицировать опасные и вредные факторы, разрабатывать
методы и средства снижения уровней опасных и вредных факторов до приемлемых
значений.
Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины «Основы
безопасности труда» студент должен получить представление: о системе управления
охраной труда в организации РК; о подходах к нормированию вредных и опасных
производственных факторов.
Знать и уметь: идентифицировать опасные и вредные факторы среды обитания;
эффективно применять средства защиты; планировать мероприятия по повышению
безопасности и экологичности производственной деятельности; определять возможные
вероятные чрезвычайные ситуации; правила пользования средствами первичного
тушения; правила оказания первой помощи.
Постреквизиты: Экономика предприятия.
FIvK 3222 Финансовые инвнстиции в компаниях – 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Статистика, Финансы.
Цель изучения: обеспечить студентов теоретическими знаниями, умениями и
практическими навыками в области экономической оценке инвестиций, необходимыми
для выбора экономически предпочтительных и эффективных инвестиционных решений. В
их числе: из учение принципов инвестиционного анализа при разработке, реализации и
оценке экономической эффективности инвестиционных проектов, направленных на
развитие предприятия; ознакомление с законодательными и нормативными документами,

регламентирующими инвестиционную деятельность; теоретические знания по оценке
экономической эффективности инвестиций и выбору экономически емких показателей,
способных дать количественную оценку этой эффективности; приобретение навыков
анализа показателей инвестиционных проектов; прикладные знания по видам и методам
экономической оценки инвестиций; практические навыки по оценке экономической
эффективности инвестиционных проектов от введения инноваций, расширения
производства и т.д., эффективности любого другого вложения денежных средств; навыки
самостоятельного использования рекомендуемых методик и показателей для оценки
экономической эффективности реальных инвестиционных проектов; ознакомление с
компьютерными
технологиями,
применяемыми
при
оценке
экономической
эффективности инвестиционных проектов
Краткое содержание: В процессе изучения дисциплины раскрываются понятия
инвестиционной политики, инвестиционного проекта, рассматриваются виды, источники
и формы инвестиций, их влияние на развитие экономики страны, региона. Исследуются
методы
расчетов показателей эффективности инвестиций. Изучаются методики
определения коммерческой, бюджетной и общехозяйственной эффективности
инвестиций.
Большое внимание уделяется формированию и оптимизации инвестиционного
портфеля, способам выбора наиболее эффективных инвестиционных проектов. Подробно
рассматриваются процессы управления инвестициями.
Ожидаемые результаты: Необходимость изучения дисциплины обусловлена
важностью научно обоснованного управления
инвестиционными проектами для
устойчивой работы предприятий и экономики страны в целом в условиях рыночной
организации хозяйственных отношений. Изучение данной дисциплины должно помочь
будущим финансистам в практической деятельности по подготовке и принятию
долгосрочных инвестиционных решений по вложению средств в реальные активы на всех
уровнях управления в условиях сосуществования государственного и альтернативного
секторов экономики.
Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Банковский маркетинг.
IA3222.1 Инвестиционный анализ – 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Статистика, Финансы.
Цель изучения: Цель дисциплины "Инвестиционный анализ" - формирование
комплекса знаний и умений, необходимых для выполнения анализа долгосрочных
инвестиционных решений. Задачи изучения дисциплины: - дать теоретические основы
обоснования долгосрочных финансовых решений; - научить методам анализа
экономической эффективности инвестиций; -дать практические рекомендации по
обеспечению процесса принятия инвестиционных решений; - ознакомить
с
практическими методами учета инфляции и риска при принятии инвестиционных
решений.
Краткое содержание: Экономическая сущность инвестиций, их классификация.
Основные теоретические положения по оценке экономической эффективности
инвестиций. Понятие эффективности и ее виды: сравнительная эффективность,
коммерческая эффективность и бюджетная эффективность проектируемого объекта
инвестиции. Оценка сравнительной экономической эффективности как метод выбора
экономически предпочтительного альтернативного проектного варианта и оценки уровня
его сравнительной экономической прогрессивности. Необходимость учета социальных и
экологических последствий реализации инвестиционного проекта (варианта).
Конкретизация расходных и доходных статей, подлежащих учету при оценке
сравнительной эффективности проектных решений. Результирующие показатели оценки
сравнительной эффективности лучшего варианта проектного решения поставленной

проблемы. Фактор времени. Продолжительность экономической жизни инвестиций.
Формула сложных процентов. Приведение вперед и назад по оси времени. Норматив
экономической эффективности инвестиций.
Ожидаемые результаты: Изучение данной дисциплины должно помочь будущим
финансистам в практической деятельности по подготовке и принятию долгосрочных
инвестиционных решений по вложению средств в реальные активы на всех уровнях
управления в условиях сосуществования государственного и альтернативного секторов
экономики.
Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Банковский маркетинг.
NN3302 Налоги и налооблажение – 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика,
Финансы, Бухгалтерский учет.
Цель изучения: Целями освоения дисциплины являются формирование у
бакалавров современного экономического мышления, фундаментальных знаний и
навыков работы в области теории и практики налогообложения, творческих подходов к
решению возникающих вопросов в области совершенствования налоговой системы в
Республике Казахстан, а также овладение навыками практической работы по анализу
налогового бремени экономических субъектов.
Краткое содержание: Направленность данного курса – ознакомить студентов с
ключевыми аспектами теории налогов и налогообложения и её современным
применением в глобальной экономике. Будут рассмотрены различные темы, включая
экономическое содержание налогов, основы построения налогов и налогообложения,
налоговая политика, налоговая система, налоговый механизм. Кроме рассмотрения
теоретического материала подразумевается нацеленность на практическое освоение
материала посредством разработки и подготовки практических задач на основе
налогового законодательства Республики Казахстан.
Основной акцент в данном курсе делается на самостоятельную работу слушателей.
К окончанию курса студенты должны быть знакомы с основами построения налогов,
механизмом исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Ожидаемые результаты: Важность изучения влияния налогообложения на
социально-экономические процессы, формы и методы финансово-налогового
регулирования определяют необходимость подготовки студентов в данной области.
Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» позволит глубже понять
современные механизмы налогового регулирования деятельности различных
экономических субъектов. Знания теоретических основ и закономерностей развития
категорий налогообложения, научно обоснованной концепции управления налоговой
системой Казахстана, практического опыта в выборе конкретных форм и методов
налоговой оптимизации, нормативно-правовой базы в налоговой сфере представляются
обязательным для бакалавра экономики и изучаются в данной дисциплине.
Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Денежно-кредитная политика.
BD3303 Банковское дело – 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Финансы, Деньги, кредит, банки.
Цель: Основная цель курса – дать всю информацию о банковской индустрии в
области банковского обслуживания наиболее комплексно, в структурированном виде, что
позволяет
в
значительной
степени
облегчить
процесс
изучения.
Курс тесно связан с другими экономическими дисциплинами, прежде всего с теорией
денег, кредита и банков, который является базовым курсом в системе подготовки
специалистов для банковских учреждений.

Основной задачей изучения дисциплины является – дать совокупность
теоретических знаний практических навыков, необходимых специалистам банков по
организации и развитию банковского дела
Краткое описание курса: В условиях перехода банковской системы Республики
Казахстан на принципы функционирования международного банковского дела
исключительную важность приобретает сочетание мировых банковских технологий с
особенностями переходного периода экономики Казахстана.
Организация взаимоотношений банков с хозяйствующими субъектами различных
форм собственности во многом зависят от объекта, метода кредитования, вида
предоставляемых ссуд, кредитоспособности заемщика степени риска для кредитора,
расчетно-кассового обслуживания.
Ожидаемые результаты: владеть и оперировать теоретическими и практическими
аспектами функционирования страховых организаций, опираясь на основы актуарных
расчетов в страховании; иметь навыки расчетов тарифов в договорах имущественного,
личного страхования и страхования ответственности; - на имеющейся информации о
страховой организации уметь делать самостоятельные выводы о её устойчивости на рынке
Постреквизиты:
Денежно-кредитная
политика,
Денежно-кредитное
регулирование.
UFR3220 Управление финансовыми рисками – 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика.
Финансы.
Цель изучения: Формирование теоретических основ управления финансовыми
рисками, рассмотреть как классические, так и новые принципы, характеризующие
риски в экономике в целом и в финансовой сфере в частности. Освоение студентами
методов оценки финансовых рисков, факторов и показателей, характеризующих
рискованность различных финансовых активов. Освоение возможных подходов к
организации и управлению финансовыми рисками, сравнение их достоинств и
недостатков.
Краткое содержание: Направленность данного курса – ознакомить студентов с
ключевыми аспектами теории налогов и налогообложения и её современным
применением в глобальной экономике. Будут рассмотрены различные темы, включая
экономическое содержание налогов, основы построения налогов и налогообложения,
налоговая политика, налоговая система, налоговый механизм. Кроме рассмотрения
теоретического материала подразумевается нацеленность на практическое освоение
материала посредством разработки и подготовки практических задач на основе
налогового законодательства Республики Казахстан.
Основной акцент в данном курсе делается на самостоятельную работу слушателей.
К окончанию курса студенты должны быть знакомы с основами построения налогов,
механизмом исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Ожидаемые результаты: определять и оценивать уровни финансовых рисков;
правильно использовать методы оценки финансовых рисков; работать со статистическим
и финансовым материалом для анализа и оценки финансовых рисков; оценивать
последствия реализации различных финансовых рисков; выбирать оптимальные методы
управления финансовыми рисками; прогнозировать развитие финансовых ситуаций;
формулировать проблемы управления и минимизации финансовых рисков;
формулировать проблемы совершенствования организации управления финансовыми
рисками.
Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Учет и отчетность в финансовых и
банковских органах.

FA 3221 Финансовый анализ – 3 кредита
Пререквизиты: Статистика, Математика в экономике, Финансы, Бухгалтерский
учет.
Цель изучения: является формирование системных знаний в области теории и
практики финансового учета и анализа.
В курсе обобщаются современные методики проведения анализа финансовой
отчетности, используемые как в российской, так и международной практике, формируется
представление о качественных характеристиках информации, представленной в
бухгалтерских отчетах, систематизируется совокупность оценочных показателей,
использующихся в процессе анализа ликвидности, финансовой устойчивости, доходности
компании.
Краткое содержание: Понятие и уровни финансового анализа, основная схема
финансового анализа, включение принципов создания стоимости в финансовый анализ в
компаниях и организациях. Анализ отраслевой структуры: анализ окружающей среды,
анализ отрасли - конкуренция, привлекательность, структура и границы отрасли. Анализ
конкурентных преимуществ. Финансовый анализ сегментации и анализ конкурентов.
Ожидаемые результаты: знать назначение, структуру и содержание основных
финансовых документов организации; действующие стандарты и принципы организации
финансового учета и формирования финансовой отчетности организации; модели
управления финансовой деятельностью в различных формах функционирования бизнеса;
категориально-понятийный аппарат, структуру и особенности функционирования
финансовой системы организации.
Постреквизиты: Финансовый учет в компаниях и организациях, Финансовый
менеджмент.
PM3221.1 Проектный менеджмент – 3 кредита
Пререквизиты: Математика в экономике, Менеджмент, Маркетинг.
Цель изучения: Формирование совокупности теоретических знаний и
практических навыков, связанных с пониманием роли проекта в организации, основных
положений современной концепции управления проектами, техники управления
проектами с использованием экономико-математических методов.
Основными задачами дисциплины являются: усвоение рыночного подхода в
системе экономики планирования реализации проектов; изучение методологии анализа и
синтеза решений при формировании эффективных управленческих решений; изучение
методических основ управления рисками проектов; развитие навыков по технологии
проектирования эффективных решений многопроектного управления.
Краткое содержание: Система управления проектами – направление развития
производственных систем. Проекты и Проектный менеджмент. Методы и приемы
управления проектами. Система управления проектами – направление развития
производственных систем. Сущность проекта,
его основные признаки. Характер
деятельности по разработке и реализации проектов. Необходимость управления
проектами. Содержание и предпосылки успешного осуществления управления проектами.
Форма управления проектами. Проектный менеджмент и управление организациями.
Системный анализ. Сущность и основные способы Информационный анализ. Матричные
методы. Графики процессов. Информационные схемы. Методы
прогнозирования.
Морфологический анализ. Экспертные оценки. Методы планирования и принятия
решений. Исследование операций. Сущность и приемы, применяемые при управлении
проектами. Имитационные методы и модели. Деловые игры. Компьютерные методы
анализа информации в управлении проектами

Ожидаемые результаты: Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные
с реализацией профессиональных функций по управлению проектами; обосновывать
необходимость использования аналитического и компьютерного инструментария для
решения задач по управлению проектами; применять на практике аналитические и
расчетные методы в процедуре принятия управленческих решений по управлению
проектами; ориентироваться в современных специализированных программных продуктах
по управлению проектами. Владеть методами реализации основных управленческих
функций (принятие управленческих решений, организация, мотивирование и контроль);
навыками практического использования экономико-математических методов в
управлении проектами; навыками решения комплекса экономических задач и проведения
вариантных расчетов при выборе управленческих решений при управлении проектами.
Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Банковский маркетинг.
FKI3305 Финансирование и кредитование инвестиций – 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Финансы.
Цель изучения: Для реализации поставленной цели в процессе изучения данной
дисциплины выдвинуты следующие задачи: раскрыть сущность инвестиций как
экономической категории; изучить их роль и значение на макро и микроуровне; выявить
классификацию инвестиций и их структуру; раскрыть источники финансирования
капитальных вложений и методы выбора наиболее дешевых и надежных из них;
исследовать методику экономического обоснования капитальных вложений; изучить
формирование оптимального портфеля инвестиций на предприятии; выявить
инвестиционные риски, их оценку, пути предотвращения или снижения.
Краткое содержание: В курсе «Финансирование и кредитование инвестиций»
рассматриваются понятие инвестиций, его типы, признаки, инвестиционная деятельность,
законы,
инвестиционный
проект,
источники
финансирования
инвестиций,
микроэкономический фундаментальный анализ проектов, реальное и портфельное
инвестирование.
Инвестиции относительно новый для нашей экономики термин. В рамках
централизованный плановой системы использовалось только одно понятие "капитальные
вложения", под которым понимались все затраты на воспроизводство основных фондов,
включая затраты на их ремонт. С переходом нашего государства на модель рыночной
экономики этот термин является частью экономики. Так как для нормального
функционирования экономических рычагов. Учитывая важность инвестиций для развития
экономики страны, в высших учебных заведениях особенно экономического профиля, в
соответствии со стандартом введена новая научная дисциплина "Финансирование и
кредитование инвестиций".
Ожидаемые результаты: Данный курс имеет целевую теоретическую и
практическую направленность для получения будущими специалистами профессиональных знаний в сфере организации и осуществления инвестиционного процесса, его
финансово-кредитного обслуживания.
Изучение данной дисциплины должно помочь будущим финансистам в
практической деятельности по подготовке и принятию долгосрочных инвестиционных
решений по вложению средств в реальные активы на всех уровнях управления в условиях
сосуществования государственного и альтернативного секторов экономики.
Постреквизиты: Финансовый надзор, Финансовый менеджмент.
Str3306 Страхование – 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Деньги, кредит, банки, Финансы.

Цель: Дать систематические знания студентам в области страхового дела, в
частности, теоретических аспектов страхования, организации страхового дела,
государственного регулирования страховыми отношениями, определения особенностей
страхования по его отраслям, изучения специфики финансов страховщика т.д..
Краткое описание курса: Содержание курса предусматривает формирование и
развитие аналитического мышления у студентов при решении различного рода
финансово-экономических задач, проведении анализа и оценки страховых операций и
аудита при заключении договоров личного и имущественного страхования
Ожидаемые результаты: выработка у студентов профессионального интереса в
области страхования.
Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Финансовый надзор.
AR3306.1 Актуарные расчеты - 3 кредита
Пререквизиты: Статистика, Математика в экономике, Финансы.
Цель: Изучение курса «Актуарные расчеты» ставит целью формирование у
студентов теоретических и практических знаний по вопросам построения страховых
тарифов, которые занимают центральное место в деятельности страховщика, определение
брутто и нетто-премии, рисковые надбавки, расходов на ведение дела; кроме этого
предлагается рассмотреть методику формирования страховых резервов.
Указанные цели определяют основные задачи курса: освоение основных понятий и
специфических терминов в страховании; глубокое изучение систем математических и
статистических закономерностей, регламентирующих взаимоотношения между
страховщиком и страхователями; изучение основ в страховой деятельности актуария;
вопросы финансовой устойчивости страховых организаций.
Краткое описание курса: С помощью актуарных расчетов определяется размер
страховых платежей, предъявляемых к уплате. Единицей расчетов служит отдельный
субъект, включенный в страховую совокупность. При исчислении размера страховых
платежей единица расчетов может рассматриваться в различных иерархических
равенствах — в целом для страны, по отдельным регионам, с учетом особенностей
данного конкретного района и неодинаковостью проявления риска во времени и
пространстве. Другая особенность актуарных расчетов по отдельным видам страхования
связана с тем, что в имущественной группе, в связи с большими колебаниями рисков,
определяется специальная надбавка за риск. Подобная надбавка обычно не исчисляется
при актуарных расчетах по личному страхованию (хотя в принципе возможна), так как
объем страховой совокупности достаточно велик, а страховые суммы сравнительно
невелики.
Ожидаемые результаты: владеть и оперировать теоретическими и практическими
аспектами функционирования страховых организаций, опираясь на основы актуарных
расчетов в страховании; иметь навыки расчетов тарифов в договорах имущественного,
личного страхования и страхования ответственности; на имеющейся информации о
страховой организации уметь делать самостоятельные выводы о её устойчивости на рынке
Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Финансовый надзор.
UFPK3307 Управление финансовой политики компании – 2 кредита
Пререквизиты: Финансы, Корпоративные финансы.
Цель: Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов
компетенции в области долгосрочной и краткосрочной финансовой политики
предприятия.
Задачи дисциплины:

- формирование комплексных знаний и практических навыков в области теории
формирования долгосрочной и краткосрочной финансовой политики;
- привитие студентам умений квалифицированного использования финансового
инструментария для проведения долгосрочной и краткосрочной финансовой политики.
Краткое описание курса: Финансовая политика – это искусство влиять на объект
управления финансами – хозяйственную систему и её деятельность. Построение
финансовой политики побуждает предпринимателя ясно представлять намеченные цели,
способы, приёмы, средства, механизмы и возможности их достижения. Проведение
финансовой политики требует подбора адекватных форм, способов, приёмов, средств и
механизмов её реализации. Финансовая политика призвана учесть многофакторность,
многокомпонентность и многовариантность управления финансами для достижения
намеченных целей и выполнения поставленных задач. При отсутствии такой политики
действия руководства и персонала становятся неосознанными, хаотичными,
недальновидными. В результате организация впадает в большую зависимость от
случайных обстоятельств. Финансовая политика является необходимым элементом
управления, её построение и проведение не только отражают цели работодателей, но и
характеризуют
целеустремлённость
руководства,
способность
систематически
преследовать и реализовывать интересы сторон управления в финансовопроизводственных процессах. Поэтому положения и методы краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики весьма актуальны и практически значимы. При
построении и проведении финансовой политики используются методы управленческого
учёта, экономического анализа, финансового менеджмента.
Ожидаемые результаты: При подготовке настоящей программы учитывалась
зарубежная практика подготовки специалистов в области управления финансовой
политики, а также передовой опыт предприятий в этой области.
Постреквизиты:
Финансовый
менеджмент,
Денежно-кредитное
регулирование.
BM3307.1 Банковский менеджмент – 2 кредита
Пререквизиты: Менеджмент, Маркетинг, Банковское дело, Финансовые рынки и
посредники, Математика в экономике.
Цель изучение: изучение основ банковского менеджмента, затрагивает общие
принципы и подходы к управлению банком.
Краткое описание курса: Рассмотрение всех вопросов учебного курса базируется
на изучении функций, систем и приемов банковского менеджмента,
политики
государства и изучение международного опыта.
Ожидаемые результаты: овладение теоретическими основами в области
банковского менеджмента.
Постреквизиты: Финансовый менеджмент.
NHS 3310 Налогооблажение хоз.субъектов – 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Финансы, Налоги и налогообложение.
Цель:
ознакомить студентов с теоретическими и практическими основами
организации налогов и налоговой системы.
Краткое описание курса: Теоретические аспекты функционирования и развития
налогов. Этапы становления и развития налоговой системы Республики Казахстан.
Формирование налоговой политики и ее направленность на решение приоритетных задач
развития экономики. Разграничение налогов и сборов между уровнями бюджетной
системы. Особенности исчисления сборов, пошлин и других обязательных платежей,
функционирующих в налоговой системе Республики Казахстан. Налоговое
администрирование. Ответственность за уклонение от уплаты налогов, механизм

применения финансовых и других видов санкций за нарушение налогового
законодательства.
Ожидаемые результаты: студент должен знать особенности исчисления налогов.
Постреквизиты: Учет и отчетность в компаниях и организациях, Финансовый
менеджмент.
NNР 3310.2 Налогооблажение недропользователей - 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Финансы, Налоги и налогообложение.
Цель: рассмотрение основных теоретических и методологических подходов к
взиманию платежей за пользование природными ресурсами в РК, вопросов налогового
контроля полноты уплаты ресурсных платежей,
изучение направлений
совершенствования и развития системы налогообложения ресурсных платежей.
Краткое описание курса: ознакомление студентов с классификацией ресурсных
платежей, плательщиками, объектами обложения, облагаемой базой, ставками, порядком
исчисления и уплаты; изучение категорий применяемых льгот; информирование о
структуре и полномочиях органов, осуществляющих администрирование в сфере
природопользования и системе лицензирования пользования природными ресурсами;
изучение методов анализа и сопоставления информации, имеющейся в статистической
налоговой отчетности и других документах, необходимых для осуществления .
Ожидаемые результаты: знать основы порядка осуществления контрольной
работы в отношении плательщиков ресурсных налогов и сборов; знать права и
обязанности налогоплательщиков и налоговых органов в сфере администрирования
ресурсных платежей; уметь анализировать конкретные ситуации в области
природопользования и использовать полученные знания при решении поставленных
задач; владеть практическими навыками по составлению налоговых деклараций и
расчетов по ресурсным платежам.
Постреквизиты: Учет и отчетность в компаниях и организациях, Финансовый
менеджмент.
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FN4227 Финансовый надзор - 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Финансы, Налоги и налогообложение.
Цель: Цель преподавания дисциплины - «Финнсовый контроль и аудит» является
углубление теоретических знаний студентов в области организации контрольноэкономической деятельности финансовых служб, овладения навыками финансового и
налогового администрирования
Краткое описание курса: Рассматриваются сущность, предмет и формы
финансового контроля, Организация государственного финансового контроля.
Нормативно-правовые и информационные основы финансового контроля, Классификация
информационного обеспечения финансового контроля и аудита. Научно-методическое
обеспечение финансово-хозяйственного контроля. Проверка учредительных и учетнофинансовых документов. Контроль и ревизия кассово-банковских операций.
Ожидаемые результаты: Студент должен: Знать принципы и формы организации
финансового контроля и аудита;
овладеть теоретическими знаниями с области
финансового контроля и аудита, изучить основы законодательства, нормативные и другие
правовые документы, регламентирующие деятельность органов финансовой службы и
аудиторских компаний, хозяйствующих субъектов и физических лиц.
Уметь анализировать экономические процессы, проводить мониторинг
результативности финансовых и бюджетно-налоговых мероприятий.
Иметь навыки проведения финансовых проверок, изучение различных
инструментов финансового воздействия, изучение законодательства РК в области
финансов;
Быть компетентным в методиках проведения финансовых проверок, в формах и
методах финансового контроля учета, поступлений финансов.
Постреквизиты: выполнение дипломной работы.
NBD4227.1 Надзор за банковской деятельностью - 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Финансы, Деньги, кредиты, банки,
Банковское дело..
Цель: Цель преподавания дисциплины заключается в приобретении студентами
теоретических знаний и практических навыков в области надзора за деятельностью
банков.
Краткое описание курса: Данный курс предполагает изучение основных
направлений регулирования и надзора в Республике Казахстан. Для решения
поставленной цели определены следующие задачи: необходимость осуществления
регулирования и надзора, основные методы надзора, применяемые в Республике,
проблемы банковского надзора; изучение международных стандартов банковского
надзора; анализ деятельности надзорных органов стран ближнего и дальнего зарубежья;
оценка современного состояния банковской системы Республики Казахастани порядок
взаимодействия центрального банка и банков; усвоение студентами основ установления
требований к банкам, банковским группам, приобретение ими навыков экономистааналитика в области пруденциального регулирования.

Ожидаемые результаты: В результате изучения студенты должны знать: роль
надзорного органа в области регулирования деятельности участников финансовых
рынков; направления банковского надзора; основы установления требований к банкам;
международные стандарты банковского надзора; особенности создания банков,
лицензирование их деятельности; основы надзора за банковской деятельностью на
консолидированной основе; типы рисков, присущих деятельности банков, способы их
оценки, предотвращения и управления ими; методические основы расчета основных
требований; основные направления развития банковского надзора в странах с рыночной
экономикой. В результате изучения студенты должны уметь: использовать теоретические
знания дисциплины для анализа финансовой системы государства; определять
направления совершенствования пруденциального регулирования и надзора в стране;
анализировать методы расчета достаточности нормативного капитала банков, выявлять
источники нормативного капитала, операции, несущие в себе повышенные риски для
банков; определять состав и структуру банковской группы, банковского холдинга;
выявлять риски банков исходя из их специфики деятельности, разрабатывать политику
управления рисками.
Постреквизиты: выполнение дипломной работы.
DKR4223 Денежно-кредитное регулирование - 3 кредита
Пререквизиты: Макроэкономика, Деньги, кредит, банки, Финансы, Банковское
дело, Управление финансовыми рисками.
Цель: Цель изучения дисциплины «Денежно-кредитное регулирование» - освоение
современных методов воздействия государства в лице Национального банка на денежную
и кредитную сферы страны с целью регулирования основных макроэкономических
показателей. Задачами курса являются: изучение закономерностей функционирования
Национального банка, как субъекта регулирования денежно-кредитной сферы;
формирование представлений об особенностях элементов системы денежно-кредитного
регулирования; изучение специфики инструментов денежно-кредитного регулирования.
Рассмотреть принципы организации и задачи системы денежно-кредитного
регулирования, методы и инструменты денежно-кредитного регулирования в РК,
проанализировать сущность и содержание современной денежно- кредитной политики и
ее основные концепции.
Краткое описание курса: Понятие и основные цели денежно-кредитного
регулирования. Объекты регулирования. Национальный банк как субъект ДКР и его
стратегия. Методы и инструменты ДКР. Валютное регулирование. Денежно-кредитная
политика и денежно- кредитное регулирование в РК. Задачи, цели и содержание системы
денежно-кредитного регулирования. Монетаристская и кейнсианская модели денежнокредитного регулирования, современные подходы. Методы денежно-кредитного
регулирования. Депозитные операции Национального банка как инструмент денежнокредитного регулирования Резервные требования как инструмент денежно-кредитной
политики. Проблемы использования экономических норм и нормативов в качестве
инструмента денежно-кредитного регулирования
Ожидаемые результаты: Уметь применять современный математический
инструментарий для решения содержательных экономических задач на микроуровне;
формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микроуровне.
Владеть способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления
рисками; способностью интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных.
Постреквизиты: выполнение дипломной работы.

DKP4223.1 Денежно-кредитная политика - 3 кредита
Пререквизиты: Макроэкономика, Деньги, кредит, банки, Финансы, Банковское
дело, Управление финансовыми рисками.
Цель: получение знаний по методам осуществления НацБанком денежнокредитной политики в различных экономических условиях. Задача дисциплины –
сформировать комплексное представление о роли денежно-кредитной политики в
экономике, структуре прямых и косвенных инструментов денежно-кредитной политики,
трансмиссионных механизмах денежно-кредитной политики различных типов, усвоить
практические навыки в области анализа деятельности центральных банков в порядке
регулирования ими денежного обращения и кредита.
Краткое описание курса: Определение понятия денежно-кредитная политика.
Объект регулирования денежно-кредитной политики. Основы правил денежно-кредитной
политики. Правила Фридмана и Тейлора. Индексы денежно-кредитного давления.
Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики. Каналы трансмиссионного
механизма. Открытость и транспарентность денежно-кредитной политики. Общие типы
денежно-кредитной политики. Антициклический и проциклический характеры денежнокредитной политики.
Ожидаемые результаты: знать денежные системы и их характерные особенности
на современном этапе глобализации экономики; представлять механизмы современного
денежно-кредитного регулирования; уметь анализировать инфляционные процессы;
владеть информацией о движении валютных курсов и методами валютного регулирования
со стороны Национального банка.
Постреквизиты: выполнение дипломной работы.
FK4224 Финансовый контроль - 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Финансы, Макроэкономика,
Бухгалтерский учет, Банковское дело.
Цель: Изучение дисциплины «Финансовый контроль» направлено на
формирование у студентов целостного представления о теоретических и законодательнонормативных основах финансового контроля, а также о практических аспектах
организации контрольной деятельности на различных уровнях и в сферах социальноэкономической деятельности.
Краткое описание курса: В программе дисциплины «Финансовый контроль»
изложены, с одной стороны, базовые теоретические положения, тенденции и
закономерности, определяющие функционирование и развитие современной системы
финансового контроля, с другой - подробно рассматриваются практические аспекты
организации контроля на различных уровнях и в сферах финансовой системы.
Центральное место уделено изучению основных методов финансового контроля,
таких как аудит, финансовый анализ и ревизия. Большое место уделено изучению
важнейших сфер финансового контроля, среди которых внутрихозяйственный, денежнокредитный, валютный, бюджетный и налоговый контроль. Изучается также деятельность
основных субъектов финансового контроля и виды финансового контроля.
Ожидаемые результаты: Студенты, завершившие изучение дисциплины, должны
знать законодательные и нормативные акты, регулирующие систему финансового
контроля, статус, функции и полномочия субъектов финансового контроля, виды
финансового контроля, порядок использования основных методов финансового контроля,
а также особенности проведения финансового контроля в различных сферах и уровнях
финансовой системы страны.

Постреквизиты: выполнение дипломной работы; будущая профессиональная
деятельность.
FKA4224.1 Финансовый контроль и аудит - 3 кредита
Пререквизиты:
Экономическая
теория,
Финансы,
Макроэкономика,
Бухгалтерский учет.
Цель: Целями освоения дисциплины «Финансовый контроль и аудит» являются:
формирование у студентов знаний о формах и видах финансового контроля и аудита,
представлений о бюджетном контроле; ознакомление с широким спектром методик
проведения аудиторских проверок, внешнего и внутреннего государственного
финансового контроля в целях получения практических навыков проведения финансового
контроля; получение навыков правильного применения его видов и форм при проведении
контрольных мероприятий в зависимости от поставленной цели и объектов контроля;
умение использовать полученные знания в процессе управления государственными
(муниципальными) средствами и государственным (муниципальным) имуществом.
Краткое описание курса: Любая хозяйственная деятельность осуществляется в
соответствии с принятыми управленческими решениями, такие решения связны с риском,
обусловлены наличием ряда факторов неопределенности, заранее неизвестных
непредвиденных. Предпринимательство всегда связано с неопределенностью
экономической конъюнктуры, на которую влияют непостоянство спроса и предложения
на товары и услуги, многовариантностью сфер приложения капитала и разнообразие
критериев предпочтительности инвестирования средств, ограниченности знаний об
областях предпринимательства и других.
В данной дисциплине изучаются основы понятия финансового контроля и аудита и
их видов. Показаны пути снижения рисков, которые приемлемы различным видам рисков
и различным ситуациям. В процессе изучения дисциплины студенты рассматривают
вопросы дополнительные не вошедшие в план курса.
Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студенты должны
владеть теорией и практикой финансового контроля и аудита в бюджетных и финансовых
организациях (видами, формами аудита и финансового контроля) с учетом особенностей
организации финансов предприятий различных форм собственности и хозяйствования.
Студенты также должны приобрести практические навыки принятия оптимальных
финансовых решений в условиях рыночной экономики в различных сферах
функционирования организаций.
Изучив дисциплину, должны знать: законодательство в области проведения
контроля и ревизии; сущность и основные принципы организации системы финансового
контроля в Республике Казахстан и за рубежом; проблемы и перспективы развития
финансового контроля и аудита в Казахстане; возможности использования позитивного
зарубежного опыта в экономических условиях Казахстана; научно-методическое
обеспечение финансового контроля и аудита. Участвуя в практических занятиях и
выполняя задания на СРС, Вы научитесь: различать формы и виды финансового контроля;
применять процедуры аудита; применять теоретические знания в области финансового
контроля на практике.
Постреквизиты: выполнение дипломной работы.
UOFBO4311 Учет и отчетность в финансовых и банковских органах - 3 кредита
Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Бухгалтерский учет.
Цель: изучить ведение бухгалтерского учета в государственных учреждениях.
Государственные учреждения обязаны вести бухгалтерский учет и составлять
финансовую отчетность в соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и

финансовой отчетности», с «Инструкцией по бухгалтерскому учету в государственных
учреждениях» и иными нормативно правовыми актами Республики Казахстан по
бухгалтерскому учету и финансовой отчетности, со стандартами бухгалтерского учета.
Здесь они изучают, как должны составляться бухгалтерские документации при ведении
работ государственным учреждениям.
Краткое описание курса: «Учет и отчетность в финансово-банковских
организациях» является одним из основных курсов для экономических специальностей,
т.к. полученные знания по этой дисциплине помогут в будущем нашим студентам уметь
работать с бухгалтерской информацией в государственных учреждениях, с налоговыми
инстанциями. Республика Казахстан уверенно перешла на рыночные отношения,
переходит на МСФО и НСФО, и это повышает роль и значение учета и аудита.
Ожидаемые результаты: После окончания курса студент должен уметь:
анализировать финансовое состояние предприятия; работать с документами КСБУ,
МСФО; владеть: делать выводы и принимать решения по финансовой деятельности;
основами бухгалтерского учета, финансовой отчетности.
Постреквизиты: выполнение дипломной работы.
UOvKO4311.1 Учет и отчетность в компаниях и организациях - 3 кредита
Пререквизиты: Экономики предприятия, микроэкономики, макроэкономики,
эконометрики,
Цель: Цель – углубить знания студентов в области финансового учета, ознакомить
со специфическими отраслевыми операциями, дать понимание системы формирования
финансовых результатов деятельности предприятия, обучить системе отражения
финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерской отчетности. Курс имеет
практическую направленность.
Задачи дисциплины - приобретение студентами теоретико-практических знаний в
области отражения отраслевой специфики деятельности предприятия в системе
финансового учета; обучение студентов практике ведения финансового учета и
формирования финансовых результатов деятельности предприятия; обучение студентов
практике составления финансовой отчетности.
Краткое описание курса: Понятие и виды финансовых вложений. Система
синтетических и аналитических счетов при учете финансовых вложений. Учет
поступления актива в виде финансовых вложений, формирование первоначальной
стоимости финансового актива. Переоценка финансовых вложений. Учет отклонения в
стоимости долговых ценных бумаг. Учет доходов от финансовых вложений. Учет
выбытия финансовых активов. Формирование финансового результата при выбытии.
Ожидаемые результаты: знать назначение, структуру и содержание основных
финансовых отчетов организации; основные принципы и стандарты финансового учета и
подготовки финансовой отчетности; основные системы управленческого учета. Уметь:
использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности
организации; анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз
развития организации; оценивать эффективность использования различных систем учета и
распределения. Владеть: методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования.
Постреквизиты: выполнение дипломной работы.
MBU 4309 Маркетиг банковских услуг - 3 кредита
Пререквизиты: Статистика, Деньги, кредит, банки, Маркетинг.
Цель: дать знания теории и практики маркетинга применительно к деятельности
банка и навыки реализации важнейших функций банковского маркетинга как составной

части менеджмента банка.
Использование маркетинга в банке как инструмента конкурентной стратегии
является обязательным элементом в работе с клиентами. Курс «Маркетинг банковских
услуг» позволит будущему банковскому специалисту лучше освоить направления по
организации эффективных продаж банковских услуг.
Краткое описание курса: В ходе изучения данной дисциплины студент
знакомится с методами проведения социально-экономического мониторинга, оценкой
состояния финансовых и банковских рынков, в том числе международных. Подробно
изучаются приемы маркетинговых исследований в коммерческом банке, позволяющие
находить оптимальные варианты разработки рыночной стратегии развития банка. Особое
внимание уделяется изучению современных методов экономико-статистического
исследования спроса и предложения на банковские услуги.
Значительное место в Программе курса занимают вопросы организации работы с
клиентами банка, а именно: практика привлечения клиентов, обслуживания, а также
разработка, апробирование и введение в действие новых банковских продуктов и услуг.
Большое место отводится коммуникативной политике банка, методам организации
рекламной компании, современным рекламным носителям, включая Интернет-рекламу, а
также основам организации электронного банковского маркетинга.
Ожидаемые результаты: уметь: разработать маркетинговую стратегию
банка; отобрать наиболее выгодных для банка клиентов; рассчитать экономическую
выгоду от привлечения новых клиентов на обслуживание в банк, а также эффективность
формирования банковских продуктов для существующих клиентов банка.
Владеть: навыками составления плана банковского маркетинга и прогнозирования спроса
на банковские услуги; способностью формировать и разрабатывать рекламную стратегию
банка по новым банковским продуктам. Самостоятельно выполнить: задание по
разработке программы вывода на рынок новой банковской услуги; задание по выбору
наиболее предпочтительных мест размещения пунктов продажи банковских услуг.
Постреквизиты: выполнение дипломной работы.
BM 4309.1 Банковский маркетинг - 3 кредита
Пререквизиты: Менеджмент, Маркетинг, Банковское дело.
Цель: Дать теоретические знания, изучить методические и практические навыки,
необходимые для работы в области банковского маркетинга. Задачи курса:- помочь
студентам понять роль и значение маркетинга в сфере услуг, а в частности в банке. С
помощью практических занятий и упражнении выработать умение и навыки банковского
маркетинга в управлении банком.
Краткое описание курса: Необходимость и сущность банковского маркетинга.
Определение, принципы, цели и задачи банковского маркетинга. Основные виды
деятельности и приемы маркетинга в банке. Методы и инструменты маркетингового
комплекса. Типологизация. Рыночная сегментация, её признаки. Стратегия банковского
маркетинга, этапы её разработки. Контроллинг, его основные принципы.
Маркетинговый подход к формированию целей банковской деятельности изначально
ставит перед банками извечные вопросы: для кого оказывать услуги, какими она должна
быть, когда она нужна клиенту, где ее оказывать, где будет реализована и т.д.
При изучении дисциплины "Банковский маркетинг" особое место занимает
рассмотрение таких вопросов, как сущность банковского маркетинга, сегментирование
рынка, услуга, ее продвижение и распределение, стратегии маркетинга, системное
исследование рынка и другие.
Ожидаемые результаты: Формирование навыков, базовых и профессиональных
качеств современного специалиста в области банковского дела, а также знать способы

предоставления банковских услуг
Постреквизиты: выполнение дипломной работы.

