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Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің оқу-әдістемелік 

кеңесімен ұсынылған элективті пәндер каталогы 

(№___хаттама"___"__________2021ж). Қарағанды, Қазтұтынуодағы 

ҚарУ 2021 - _ _ Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог элективті пәндер тізбесін (таңдау компоненті), сондай-

ақ олардың бағдарламаларының қысқаша курсын қамтиды. 

Қазтұтынуодағы ҚарУ-нің оқытушылары мен студенттеріне арналған. 
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СТУДЕНТКЕ ЖАДЫНАМА 

 

Құрметті Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің 

 студенті! 

 

Сіздің алдыңызда Элективті оқу пәндерінің каталогы тұр. 

Бұл элективті оқу пәндерінің жүйеленген аннотацияланған тізімі. Ол сіз 

үшін оқытудың жеке траекториясын дербес, жедел, икемді және жан-

жақты қалыптастыру мүмкіндігін жасау мақсатында құрастырылған. 

Бұл сіздің жеке оқу жоспарыңызды құруда сіздің көмекшіңіз. 

 Кредиттік оқыту технологиясы кезінде барлық оқу пәндері 3 

циклге бөлінеді – жалпы білім беру (ЖБП), базалық (БП) және 

профильді (ПП). Осы циклдердің әрқайсысының ішінде оқу пәндері 3 

түрге бөлінеді – міндетті, компонент, жоғары оқу орны компоненті 

және таңдау компоненті (элективті, яғни таңдалатын оқу пәндері).  

Міндетті компоненттің пәндері Жоғары білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында белгіленген және осы 

білім беру бағдарламасының барлық студенттері оқиды.   

Элективті оқу пәндері сізге кафедралар оқу үшін ұсынылады.  

Элективті оқу пәндерінің барлық тізімінен сіз өзіңізге қызықты 

пәндерді таңдай аласыз. Осылайша, сіздің оқу пәндерінің әрбір циклі 

бойынша жеке оқу жоспарыңыз 3 бөлімнен тұрады: міндетті 

компонент, Жоғары оқу орны компоненті және Таңдау компоненті 

(элективті оқу пәндері).  

 

Сіздің жеке оқу жоспарыңызға енгізу үшін каталог 

көмегімен элективті оқу пәндерін қалай таңдауға болады?  

 

1.Тізімде курс кестесі мен оқу семестрін табыңыз. 

2.Элективті оқу пәндеріне оқу жоспарымен қанша кредит 

бөлінетінін өзіңізге түсіндіріңіз. 

3.Элективті оқу пәндерінің тізімімен танысыңыз. Оқу пәндері 

сәйкес нөмірі бар таңдау бойынша тауықтарға біріктірілгеніне назар 

аударыңыз. Элективті пәндердің әр тобынан тек бір элективті оқу пәнін 

таңдауға болады.  

4.Сізді қызықтыратын элективті оқу пәндерінің Сипаттамасын 

оқып, өз таңдауыңызды жасаңыз.  

5.Сіз таңдаған несие Саны оқу жоспарына сәйкес келетін 

мөлшерге сәйкес келетіндігін тексеріңіз. 

6.Элективті оқу пәндерін таңдауды жүзеге асыруға сіздің 

эдвайзеріңіз көмектеседі. 
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ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР 

 

Пән 

циклі 

Пән  

коды 

Пән атауы кред. 

саны 

Семестр 

1 курс 

  Таңдау курсы 1   

ЖБП 
EBZh 

Экология және тіршілік 

қауіпсіздігі 
5 1 

Rel Дінтану 

МК TsME Мәңгілік ел Құндылығы 

 

 

Таңдау бойынша Курс 1 

 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі 

Пререквизиттер: Химия, Биология, Физика. 

Постреквизиттер: Макроэкономика, Маркетинг, Менеджмент. 

Мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен 

табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы терең жүйелі білім мен 

түсінік алу, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен қоршаған 

ортаны қорғаудың қазіргі заманғы тәсілдері бойынша теориялық және 

практикалық білім алу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Экология және қазіргі 

өркениеттің мәселелері. Аутэкология-организмдердің экологиясы. 

Демэкология-популяция экологиясы. Синэкология-қауымдастықтар 

экологиясы. Биосфера және оның тұрақтылығы. Биосфераның 

эволюциясы. Тірі зат туралы түсінік. Қазіргі биосфера. Ғаламдық 

Биогеохимиялық циклдар. Экологиялық дағдарыс және қазіргі 

өркениеттің мәселелері. Тұрақты даму стратегиясы, қағидаттары және 

мақсаттары. Тұрақты дамудың экологиялық принциптері. Тұрақты 

дамудың экономикалық аспектілері. Жасыл экономика және тұрақты 

даму. Су ресурстарын басқару. Экоэнергетика. XXI ғасырдың тұрақты 

дамуының жаһандық энергоэкологиялық стратегиясы. Су-ХХІ 

ғасырдың стратегиялық ресурсы. Жаңартылатын энергия көздері. ҚР 

экологиялық саясаты. Қазақстан Республикасының орнықты даму 

Тұжырымдамасы. Тұрақты дамудың әлеуметтік аспектілері. Тұрақты 

даму мақсатындағы жаһандық әріптестік. 

Күтілетін нәтижелер: табиғат пен қоғамның өзара іс-

қимылының негізгі заңдылықтарын білу; экожүйелердің жұмыс істеу 

және биосфераның даму негіздері; өндіріс пен қоршаған ортаның 

зиянды және қауіпті факторларының адам денсаулығына әсері; орнықты 
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даму Тұжырымдамасы, стратегиясы, проблемалары және оларды 

жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешудің практикалық 

тәсілдері; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама негіздері; қауіпсіз 

өндірістік процестерді ұйымдастыру қағидаттары; табиғи ортаның 

экологиялық жай-күйін бағалай білу.;  өндірістің қоршаған ортаға 

техногендік әсерін бағалауды жүргізу; табиғи ресурстарды 

пайдаланумен байланысты экологиялық-экономикалық жүйелердің 

даму үрдістерін сыни тұрғыдан түсіну және олардың экологиялық 

салдарын сипаттау; экожүйелер мен тұтастай БиоСфера құрауыштарын 

жан-жақты зерделеу; экологиялық-экономикалық жүйелердің орнықты 

дамуының оңтайлы жағдайларын айқындау; табиғат қорғау міндеттерін 

шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық пікірталас 

жүргізу; қоршаған орта мониторингінің стандартты әдістемелерін 

иелену; ғылыми және арнайы әдебиеттерді іздеу және жүйелеу 

дағдысының болуы. 

 

Дінтану 

Пререквизиттер: Қазақстан Тарихы, Әлеуметтану, Саясаттану 

Постреквизиттер: Философия, Мәдениеттану.  

Мақсаты: негізгі діни бағыттар туралы білімді қалыптастыру, 

конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін, толеранттылықты 

қалыптастыру және дәстүрлі емес тоталитарлық діни бірлестіктер мен 

діни экстремизмнің ықпалына қарсы тұра білу. Дінтану курсы 

конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға және діни 

экстремизмнің әсерін жеңуге арналған.  

Курстың қысқаша мазмұны: Дінтану пәні. Дінтануға кіріспе. 

Ұлттық діндер. Иудаизм. Ұлттық діндер. Индуизм. Даосизм. 

Конфуцийшілдік. Буддизм: дін мен табынудың негіздері. Христиандық: 

тарих және қазіргі заман. Католицизм. Христиандық: тарих және қазіргі 

заман. Православие. Христиандық: тарих және қазіргі заман. 

Протестантизм. Исламның мәні және оның қазіргі әлем мен 

Қазақстандағы орны. Діннің адамзат мәдениетіндегі орны. Дін: тарихи 

формалар мен қазіргі заман. Жазбалар мәдени ескерткіштер ретінде. 

Қазіргі заманғы дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен культтер. Қазіргі 

дінділіктің ерекшеліктері. Дін, мемлекет, саясат. Дін және саясат. Діни 

экстремизм 

Күтілетін нәтижелер: діннің әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері 

туралы түсінікке ие болу; ұғымдармен еркін жұмыс істеу; 

құбылыстардың әмбебап байланыстарын білу, діннің даму мәнін, оның 

динамикасын түсіну; діннің жалпы теориялық мәселелерін түсіну; дінді 

философиялық талдаудың дағдылары мен тәсілдерін меңгеру; білімді 
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және түсіну қабілетін практикада қолдана білу, ақпаратты түсінудің 

теориялық деңгейін оған сәйкес коммуникативтік процестің деңгейіне 

трансформациялау; Белгілі бір пайымдауларды ұсыну, негіздеу және 

сынға алу, маңыздыны маңыздыдан бөлектеу; шындық құбылыстары 

арасындағы өзара байланысты ашу; қоршаған шындықтағы 

қайшылықтарды анықтау және талдау, оны өзгерту мен дамытуда көру; 

діни өмірдің үзінділеріне талдау жүргізу; аудиторияның ерекшелігін 

ескере отырып, хабарламалардың әртүрлі нысандарында ақпарат ұсыну 

және коммуникативтік процесті құру; өз бетінше жұмыс істеу 

дағдыларын арттыру және өмір бойы оқу мақсатында жеке және кәсіби 

өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту. 

 

Мәңгілік Ел құндылықтары 

Пререквизиттер: адам, қоғам, құқық, Қазақстан тарихы. 

Постреквизиттер: Философия, Мәдениеттану 

Мақсаты: жаңа буын мамандарын, ұлттық сана-сезімнің, ұлттық 

рухтың, патриотизм рухының, тарихи сана мен әлеуметтік жадтың даму 

деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін; 

мемлекетіміздің тұрақтылығын, тәуелсіздігін, қауіпсіздігін сақтау 

бойынша белсенді және батыл іс-қимылдарға дайын, басқа мәдениеттер 

өкілдерімен сындарлы диалог құруға қабілетті кәсібилік пен бәсекеге 

қабілеттілік рухын тәрбиелеу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Аксиология-құндылықтар 

теориясы. "Мәңгілік ел" ұлттық идеясы: сипаттамасы, мағынасы, 

түсінігі. "Қазақ елі" - ұлттық бірігу, ұлтаралық қатынас және қоғамдық 

келісім идеясы. "Мәңгілік ел" ұлттық идеясы аясында болашақ 

мамандарға патриоттық тәрбие беру. "Қазақ елі-Мәңгілік ел" идеясы-

ақпараттық қоғамдағы тұлғаның зияткерлік әлеуетін дамытудың негізі. 

Адам санасының құрылымындағы ұлттық сана. Қазақстандық 

этникалық толеранттылық және Қазақстан халқы Ассамблеясы: 

этникалық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі.  

Қазақ халқының рухани мәдениетінің бастауы. Қазақ халық 

педагогикасының этикалық негіздері. "Ұлттық тіл", "мемлекеттік тіл" 

және "ұлтаралық қатынас тілі"ұғымдарының мағынасы.  Тіл-ұлттардың 

бірігу факторы. "Ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті": түсінігі, 

құрылымы, қызметі мен маңызы. Қазақстандық ұлтаралық қарым-

қатынастың тарихи бастамалары. 

Күтілетін нәтижелер: 

- Ұлттық сана-сезімді қалыптастыру, теориялық білімді іс 

жүзінде мәдениетаралық және ішкі коммуникацияларда қолдану; 

қауымдастықтардың әлеуметтік өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі 
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реттеу процесіндегі ұлттық мәдениеттің рөлін түсіну; кәсіби қызметтің 

әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және адамгершілік салдарын 

болжау;  

- Өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын арттыру, шығармашылық 

қызметке қабілеті мен қызығушылығын, үздіксіз өз бетінше білім алу 

қажеттілігін дамыту; дүниетанымды қалыптастыру және жеке табысқа 

жету үшін, сондай-ақ қоғам мүддесі үшін қажетті адамгершілік, 

эстетикалық және әлеуметтік бағдарларды қалыптастыру;  

- Аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, хабарламалардың 

әртүрлі нысандарында ақпарат ұсыну; кәсіби және қоршаған 

қоғамдастықпен өзара іс-қимылды ұйымдастыру және оған қатысу, 

топта жұмыс істеу, ұжымда әртүрлі әлеуметтік рөлдерді иелену. 
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ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР 

 

Пән 

циклы 

Пән коды Пәннің атауы Кред.

саны 

Семест

р 

2 курс 

  Таңдау курсы 1   

БП 

EMM  

Экономикалық-математикалық 

әдістер 
5 3 

БП 

ADPE  

Деректерді талдау және 

экономиканы болжау 

БП  Таңдау курсы 2   

БП Men Менеджмент (Management) 

5 4 БП 

TPM 

Менеджмент теориясы мен 

практикасы 

БП  Таңдау курсы 3   

БП Mar Маркетинг 
5 3 

БП PP Тұтынушылардың мінез-құлқы 

БП  Таңдау курсы 4   

БП 

DKB (MCB) 

Ақша, Несие, Банктер (Money,  

credit, bank) 5 4 

БП FK  Қаржылық бақылау 

БП  Таңдау курсы 5   

БП Mai Майнор 

https://www.keu.kz/ru/studentu/kat

alogi-elektivnykh-distsiplin.html 

5 3 

  Таңдау курсы 6   

БП Mai Майнор 

https://www.keu.kz/ru/studentu/kat

alogi-elektivnykh-distsiplin.html 

10 3,4 

 

Таңдау курсы 1 

 

Экономикалық-математикалық әдістер мен модельдер 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Экономикадағы Математика 

Постреквизиттер: қаржылық менеджмент, коммерциялық 

банктердің қаржылық талдауы 

Мақсаты: студенттердің экономикалық есептерді ресімдеуде, 

экономикалық-математикалық модельдерді құруда, әртүрлі 

математикалық ұғымдар мен алгоритмдерді экономикалық түсіндіруде 
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математикалық аппаратты және практикалық дағдыларды игеру, негізгі 

шешу әдістерін, сондай-ақ есептеу нәтижелерін мазмұнды түсіндіру 

және талдау дағдыларын игеру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: экономикалық жүйелерді 

математикалық модельдеудің негізгі түсініктері. Сызықтық алгебра 

элементтерін экономикада қолдану. Леонтьевтің көп салалы экономика 

моделі. Сызықтық сауда моделі. Қорларды басқарудың статистикалық 

модельдері. Қорларды басқарудың стохастикалық модельдері. Ойын 

теориясының жалпы түсініктері. Матрицалық ойындарды шешу 

әдістері. Желілік жоспарлау және басқару модельдері (АБЖ). Желілік 

диаграммаларды оңтайландыру. Қызмет көрсету теориясының 

элементтері. Істен шыққан жаппай қызмет көрсету жүйелері. Күту 

арқылы қызмет көрсету жүйелері. Модельдеу модельдерін құру. 

Қорларды басқаруда Имитациялық модельдерді қолдану. ҚМҰ 

модельдеу. 

Күтілетін нәтижелер: - экономикалық есептердің 

математикалық моделдерін құру және олардың шешімін іздеу 

әдіснамасы, әдістемесі және технологиясы саласында білім алу.  

- Теориялық білімді практикада қолдану, Экономикалық-

математикалық модельдерді талдау, олардың мақсаты мен кәсіби 

есептерді шешудегі рөлін түсіну.  

- Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пікірлерді ескере отырып, 

қабылданған шешімнің дұрыстығын дәлелдеу және дәлелдеу тәсілдерін 

меңгеру.  

- Ақпаратты жинау және түсіндіру дағдыларын игеру, оны 

әртүрлі хабарлама формаларында ұсына білу, топта жұмыс істеу, өз 

ұстанымын талқылау және қорғау, шешім қабылдау.  

- Әр түрлі экономикалық мәселелерді өз бетінше шеше білу, 

нәтижелерді түсіндіру және Ұйымның экономикалық саясатын жүргізу 

үшін ұсыныстар беру. 

 

Деректерді талдау және экономиканы болжау 

Пререквизиттер: Микроэкономика, Экономикалық теория, 

Экономикадағы Математика 

Постреквизиттер: Статистика, Әлеуметтік статистика, 

коммерциялық банктердің қаржылық талдауы 

Мақсаты: студенттерге шешім қабылдауды негіздеу және 

әлеуметтік-экономикалық дамуды болжау үшін әртүрлі сипаттағы 

деректерді талдау бойынша білім мен дағдыларды беру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: экономикалық болжамның мәні. 

Экономикадағы болжауды ақпараттық қамтамасыз ету. Әлеуметтік-



11 

 

экономикалық процестерді болжаудың сапалы әдістері. Көп факторлы 

регрессиялық модельдер негізінде болжау. Уақыт қатарлары. 

Экономикалық процестер динамикасының көрсеткіштері. Уақыт 

қатарларын тегістеу. Тренд негізінде болжау. Маусымдық процестерді 

болжау. Бөлінген лагы бар динамикалық модельдер. Дисперсиялық 

талдау. Компоненттік талдау. Факторлық талдау. Көп өлшемді 

шкалирование. Кластерлік талдау. Дискриминантты талдау. 

Күтілетін нәтижелер:  

- әлеуметтік-экономикалық дамудың ғылыми негізделген макро - 

және микроэкономикалық болжамдарын жасау әдіснамасының, 

әдістемесі мен технологиясының негіздерін білу. 

- құбылыстарының мәнін түсіну және әртүрлі экономикалық 

жағдайларда дұрыс шешімдер қабылдау. 

 - болжамдау объектісінің жай-күйі және өткен уақыттағы 

болжамдық Фон туралы экономикалық ақпаратты жинауды жүзеге 

асыруға, болжамдау әдістерін немесе көп өлшемді Статистика әдістерін 

қолдану арқылы осы ақпаратты қайта өңдеуге міндеттенеді. 

- болашақта жүйенің жағдайын болжау және статистикалық 

ақпаратты болжау және өңдеу нәтижелерін ұсыну. 

- қажетті статистикалық ақпаратты жинауды өз бетінше жүзеге 

асыра білу, алдағы кезеңде объектінің дамуын өңдеу және болжау. 

 

Таңдау курсы 2 

 

Менеджмент 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, 

Микроэкономика 

Постреквизиттер: банктік менеджмент және маркетинг, 

сақтандыру, қаржылық менеджмент, компаниялардың қаржылық 

есептілігі. 

Мақсаты: басқару туралы білім кешенін қалыптастыру, нақты 

дағдыларды қалыптастыру, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін 

жүзеге асыру, басқару жүйелерін талдау және оларды жобалау. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: ұйымдарда болып жатқан 

процестерді басқарудың жалпы теориялық объектілерін зерттеуді 

қамтиды. Курстың негізгі сұрақтары теориялық тұжырымдамаларды, 

принциптерді, ережелерді, әдістер мен басқару құралдарын зерттеу 

мәселелері болып табылады. 

Күтілетін нәтижелер: 
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- басқару саласындағы болашақ мамандардың танымына ықпал 

ететін "Менеджмент" пәнінің әдістемесі мен әдістемесін меңгеру, 

оқытылатын пәннің негізгі санаттарын меңгеру. 

- теориялық білімді практикада қолдана білу және олардың кәсіби 

міндеттерді шешудегі мақсаты мен рөлін түсіну. 

- іздеу, жинау, талдау және жүйелеу арқылы дәлелдер әзірлеу 

және шешім қабылдау. 

- хабарламалардың әртүрлі формаларында ақпарат ұсыну, топта 

жұмыс істеу және жұмыс істеу, өз ұстанымын талқылау және қорғау, 

шешім қабылдау. 

- персоналды басқару жүйесіне кіретін іс-шаралар кешенін іске 

асыру бойынша дағдыларды меңгеру. 

 

Менеджмент теориясы мен практикасы 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, 

Микроэкономика 

Постреквизиттер: банктік менеджмент және маркетинг, 

сақтандыру, қаржылық менеджмент, компаниялардың қаржылық 

есептілігі. 

Мақсаты: басқару туралы білім кешенін қалыптастыру, нақты 

дағдыларды қалыптастыру, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін 

жүзеге асыру, басқару жүйелерін талдау және оларды жобалау. 

Курстың қысқаша мазмұны: ұйым басқару объектісі ретінде. 

Ұйымдағы менеджердің рөлі. Кәсіпорында өндірісті ұйымдастыру. 

Компанияны басқаруды жоспарлау. Өндірісті басқаруды ұйымдастыру. 

Организация труда на предприятии. Кәсіпорын персоналын басқару. 

Инновациялық процестерді басқару. Инвестициялар және жобаларды 

басқару. Сапаны басқару. Кәсіпорындағы маркетингті басқару. 

Фирмалардың тәуекелдері, олардың алдын алу және сақтандыру. 

Фирманың қаржысын басқару. Фирманың шаруашылық қызметін 

талдау. Компанияны басқарудағы логистикалық жүйелер. 

Күтілетін нәтижелер: теориялық білімді практикада қолдана 

білу және олардың кәсіби міндеттерді шешудегі мақсаты мен рөлін 

түсіну. Іздеу, жинау, талдау және жүйелеу арқылы дәлелдер жасау және 

шешім қабылдау. 

 

Таңдау курсы 3 

 

Маркетинг 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, 

Микроэкономика. 
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Постреквизиттер: Корпоративтік қаржы, банктік менеджмент 

және маркетинг, сақтандыру, Коммерциялық банктердегі Қаржылық 

талдау. 

Мақсаты: маркетингтің теориялық негіздері мен ұғымдық 

аппаратын зерттеу, фирмалар мен компаниялар қызметінде 

маркетингтің элементтері мен қағидаттарын қолдану бойынша 

практикалық дағдыларды игеру 

Курстың қысқаша сипаттамасы: маркетингтің пайда болуы 

мен дамуының экономикалық алғышарттары. Маркетингтің мәні. 

Маркетингтің негізгі түсініктері. Маркетингтің негізгі концепциялары. 

Маркетингтің түрлері мен түрлері. 

Маркетингтік ақпарат жүйесінің түсінігі. Маркетингтік 

ақпараттың жіктелуі. Маркетингтік зерттеулер ұғымы, олардың рөлі 

мен қажеттілігі. Маркетингтік зерттеулердің мақсаттары, объектілері 

және түрлері. Маркетингтік зерттеулердің негізгі бағыттары. Шетелдік 

және отандық тәжірибеде маркетингтік зерттеулердің ерекшеліктері. 

Микро орта және оның компоненттері. Компанияның макро ортасы 

және оның негізгі факторлары. Бәсекелестік орта ұғымы. Фирмалардың 

жеткізушілермен қарым-қатынасын зерттеу. Делдалдар ұғымы және 

олардың түрлері. Түсінігі қажеттіліктерін. Қажеттіліктерді жіктеу. 

Тұтынушылардың түрлері. Тұтынушы түрлері арасындағы негізгі 

айырмашылықтар. Соңғы тұтынушылардың сатып алу мінез-құлқының 

ерекшеліктері. Тұтынушы ұйымдардың сатып алу мінез-құлқының 

ерекшеліктері. Аралық сатушылар мен мемлекеттік мекемелер 

нарығындағы сатып алу мінез-құлқының ерекшеліктері. Нарықтың 

сегментациясының мәні, мәні, белгілері. Сегменттеу түрлері. Тұтыну 

нарығын сегменттеу принциптері. Процесін позициялау тауар 

нарығында.  Нарық сыйымдылығын бағалау. Нарық үлесін анықтау. 

Сыйымдылық пен нарық үлесінің динамикасына әсер ететін факторлар. 

Тауар ұғымы. Өнім деңгейлері. Тұтыну тауарларының жіктелуі. Тауар 

саясатының мәні, мақсаттары мен міндеттері. Ассортименттік саясат 

түсінігі. Тауар таңбаларының негізгі түсініктері. Қаптама түсінігі, 

мағынасы, функциялары. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі туралы түсінік 

және оны анықтау критерийлері. Брендингтің мәні. Брендинг түрлері. 

Бренд құру және оны басқару принциптері. 

Күтілетін нәтижелер: 

- маркетинг тұжырымдамасының теориялық негіздері саласында 

білімді меңгеру, тауар, баға, өткізу және өнімді жылжыту саласында 

маркетингтік шешімдер қабылдауға әсер ететін факторларды зерделеу; 
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- маркетингтік әдістер мен тәсілдердің мазмұны мен мәнін 

меңгеру және оларды нарықтық жағдайды талдау, нарықта тауарлар мен 

қызметтерді ілгерілету үшін практикада пайдалану; 

- маркетингтік ақпаратты іздеу, жинау, талдау, нарықтық 

ортадағы коммуникациялық байланыстар мен байланыстырушы 

процестерді анықтау және маркетингтік зерттеулер жүргізу арқылы 

маркетингтік шешімдерді негіздеу; 

- функционалдық және корпоративтік маркетингтік 

стратегияларды және оларды іске асыру тактикасын әзірлеу; 

- алынған ақпаратты бизнес қоғамдастықтың және әртүрлі 

мемлекеттік емес мекемелердің өкілдерімен маркетингтік қызметті 

жүзеге асыру процесінде пайдалану; 

- әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, фирмалар мен 

компаниялардың маркетингтік қызметіне түзетулер енгізе білу; 

- маркетингтік зерттеулер, маркетингтік талдау және бақылау 

дағдылары. 

 

Тұтынушылардың мінез-құлқы 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, 

Микроэкономика. 

Постреквизиттер: Статистика, Әлеуметтік статистика, банктік 

менеджмент және маркетинг, сақтандыру, қаржылық менеджмент, 

Коммерциялық банктердегі қаржылық талдау 

Мақсаты: сатып алушылардың түрлері, олардың 

қажеттіліктерінің ерекшеліктері, сатып алушылардың мінез-құлқын 

зерттеу әдістері, сондай-ақ әртүрлі нарықтардағы сатып алушылардың 

мінез-құлқын зерттеу үшін ақпарат жинау дағдылары туралы білімді 

қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: маркетинг жүйесіндегі 

тұтынушының рөлі.  Қажеттіліктерді зерттеудің негізгі тәсілдері.  Сатып 

алу мінез-құлқының түрлері.  Мотивтердің жіктелуі.  Мотивацияны 

зерттеу әдістері.  Тұтыну нарығы және сатып алу мінез-құлқы. Сатып 

алу мінез-құлқының модельдері.  Жеке тұтынушының сатып алу 

әрекеті.  Ақпарат көзін іздеу.  Кейбір нарықтардағы ұйымдардың 

қажеттіліктері үшін сатып алушылардың мінез-құлқы.  Сапа арқылы 

тұтынушылардың адалдығын қалыптастыру. Тұтынушылардың мінез-

құлқын зерттеу бағыттары.  Тұтынушының құндылық жүйесін зерттеу. 

Нарықты сегментациялау.  Тұтынушы құқығын қорғау. 

Күтілетін нәтижелер: 

- Сатып алу мінез-құлқының мотивациясы туралы түсінікке ие 

болу, әртүрлі ғалымдардың мотивациялық теорияларын түсіну; 
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- Тұтынушылардың мінез-құлқы саласындағы ұғымдармен еркін 

жұмыс істеу; 

- Тұтынушылардың мінез-құлқына әсер ететін факторларды 

талдау үшін қажетті ақпаратты іздеу дағдылары мен тәсілдерін меңгеру; 

- Нарықтағы тұтынушылардың мінез-құлқын болжау және 

олардың көзқарастарын дәлелдеу. 

- Тұтынушылардың мінез-құлқын зерттеу саласындағы 

маркетингтік жұмысты жетілдіруге бағытталған белгілі бір 

пайымдауларды ұсыну, негіздеу; 

- Өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын арттыру және өмір бойы 

оқу мақсатында жеке және кәсіби жетілдіру қажеттілігін дамыту. 

 

Таңдау курсы 4 

 

Ақша, Несие, Банктер 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика, қаржыға кіріспе 

Постреквизиттер: Банк ісі, коммерциялық банктердің қаржылық 

талдауы, ақша-несиелік реттеу. 

Мақсаты: студенттерде ақшаның, кредиттің және банктердің 

теориялық аспектілері, ақша және кредит жүйесінің жұмыс істеу 

негіздері, халықаралық кредит-есеп айырысу және валюта қатынастары, 

бағалы қағаздар нарығының негіздері бойынша білімнің тұтас жүйесін 

қалыптастыру; заттың мәні мен мазмұнын сипаттайтын ұғымдық-

терминологиялық аппарат беру; барлық ұғымдардың өзара байланысын, 

олардың ішкі логикасын ашу. 

Курстың қысқаша мазмұны: ақшаның мәні мен функциялары. 

Ақша айналымы, ақша айналымы. Ақша жүйесі және ақша 

реформалары. Инфляция әлеуметтік-экономикалық процесс ретінде. 

Несие капиталы, пайыз және несие. Несие және банк жүйесі. Несие 

мекемелерінің түрлері. Екінші деңгейдегі банктердің қызметін 

ұйымдастыру негіздері. Банктердің белсенді және пассивті 

операциялары. Банктік тәжірибедегі тәуекелдер. Мемлекеттің орталық 

банкі, оның қалыптасуы мен дамуы. ҚР Ұлттық Банкінің функциялары 

мен операциялары. Жалған капитал және оның формалары. Қор 

биржасы. Валюталық жүйелер және валюталық қатынастар түсінігі. 

Халықаралық валюта-несие институттары. 

Күтілетін нәтижелер: 

− ол ақша, несие және банк теориясы бойынша қажетті теориялық 

білімнің белгілі бір минимумын білуі керек; 
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−  банк саласында жұмыс істеу үшін қажетті практикалық 

дағдыларға ие болуға;; 

−  ықтимал банктік жаңалықтарды ескере отырып, болашақ 

банк маманы ретінде жұмыстың негізгі бағыттарын алу және т. б.; 

−  Қазақстан Республикасының ақша-кредит және банк жүйесінің 

жұмыс істеуінің нормативтік-құқықтық базасын білуге міндетті. 

 

Қаржылық бақылау 

Пререквизиттер: Қаржыға кіріспе, Экономикалық теория, 

Макроэкономика  

Постреквизиттер: бюджеттік есепке алу және 

қазынашылықтағы есептілік, өндірістік практика 

Мақсаты: мемлекеттік ұйымдар мен мекемелердің қызметінде 

қаржылық бақылау жүргізудің теориялық негіздерін меңгеру және 

практикалық дағдыларын меңгеру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақстан 

Республикасында мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды 

ұйымдастыру негіздері. Сыртқы қаржылық бақылау. Республикалық 

бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті. Ішкі 

мемлекеттік аудит жүргізу тәртібі. ҚР ішкі қаржылық бақылау 

органдары және оны реттеу. ҚР министрліктері мен 

ведомстволарындағы ішкі бақылау және аудит. Мемлекеттік аудитті 

және қаржылық бақылауды ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі. 

Жоғары мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органының 

қызметі. Тексеру комиссиясын ұйымдастыру негіздері. Сыртқы 

мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының Үйлестіру 

кеңесі. Аудиторлық іс-шараларды жүргізу әдістемесі. Қаржылық 

бұзушылықтардың түрлері. Бюджет қаражатын пайдалану тиімділігінің 

аудиті. Салық түсімдерінің енгізілуін бақылау. Мемлекеттік сатып алу 

туралы заңнаманы сақтау аудиті. ҚР Ұлттық қорының қаражатын 

пайдаланудың тиімділігін бақылау. 

            Күтілетін нәтижелер: 

− қаржылық бақылаудың, қаржылық бақылау объектілері мен 

субъектілерінің экономикалық мақсатын білуге міндетті 

−  қаржылық бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау үшін алынған 

білім жүйесін пайдалану   

−  бақылау іс-шараларының нәтижелерін тұжырымдай және 

зерттей білу; 

−  өз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалану. 
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−  қазіргі заманғы әдістер мен көрсеткіштерді пайдалана отырып, 

ақпараттық және статистикалық материалдарды талдау. 

−  мемлекеттік мекемелерде қаржылық бақылау жүргізу 

әдістемесін меңгеру . 

 

  



18 

 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР 

Пән 

циклі 

Пән коды Пән атауы Кред. 

саны 

Семест

р 

3 курс 

  Таңдау курсы 1   

БП Mar Маркетинг 
5 5 

БП PP Тұтынушылардың мінез-құлқы 

  Таңдау курсы 2   

БП Sta Статистика 
5 5 

БП ЕА Экономикалық талдау 

  Таңдау курсы 3   

БП FMon Қаржылық мониторинг 

5 6 БП 
FKI 

Инвестицияларды қаржыландыру 

және несиелеу 

  Таңдау курсы 4   

ПП S Сақтандыру  

5 6 ПП 
ВММ 

Банктік менеджмент және 

маркетинг 

ПП  Таңдау курсы 5   

ПП NSEAES ЕАЭО елдерінде салық салу 
5 6 

ПП DKR Ақша-несиелік реттеу 

ПП 

Minor 

Майнор 

https://www.keu.kz/ru/studentu/katal

ogi-elektivnykh-distsiplin.html 

10 5,6 

 

Таңдау курсы 1 

 

Маркетинг 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, 

Микроэкономика. 

Постреквизиттер: жобалық қаржыландыру, Қаржылық 

менеджмент, банктік менеджмент және маркетинг, сақтандыру, 

Коммерциялық банктердегі Қаржылық талдау. 

Мақсаты: маркетингтің теориялық негіздері мен ұғымдық 

аппаратын зерттеу, фирмалар мен компаниялар қызметінде 

маркетингтің элементтері мен қағидаттарын қолдану бойынша 

практикалық дағдыларды игеру 

Курстың қысқаша сипаттамасы: маркетингтің пайда болуы 

мен дамуының экономикалық алғышарттары. Маркетингтің мәні. 
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Маркетингтің негізгі түсініктері. Маркетингтің негізгі концепциялары. 

Маркетингтің түрлері мен түрлері. 

Маркетингтік ақпарат жүйесінің түсінігі. Маркетингтік 

ақпараттың жіктелуі. Маркетингтік зерттеулер ұғымы, олардың рөлі 

мен қажеттілігі. Маркетингтік зерттеулердің мақсаттары, объектілері 

және түрлері. Маркетингтік зерттеулердің негізгі бағыттары. Шетелдік 

және отандық тәжірибеде маркетингтік зерттеулердің ерекшеліктері. 

Микро орта және оның компоненттері. Компанияның макро ортасы 

және оның негізгі факторлары. Бәсекелестік орта ұғымы. Фирмалардың 

жеткізушілермен қарым-қатынасын зерттеу. Делдалдар ұғымы және 

олардың түрлері. Түсінігі қажеттіліктерін. Қажеттіліктерді жіктеу. 

Тұтынушылардың түрлері. Тұтынушы түрлері арасындағы негізгі 

айырмашылықтар. Соңғы тұтынушылардың сатып алу мінез-құлқының 

ерекшеліктері. Тұтынушы ұйымдардың сатып алу мінез-құлқының 

ерекшеліктері. Аралық сатушылар мен мемлекеттік мекемелер 

нарығындағы сатып алу мінез-құлқының ерекшеліктері. Нарықтың 

сегментациясының мәні, мәні, белгілері. Сегменттеу түрлері. Тұтыну 

нарығын сегменттеу принциптері. Процесін позициялау тауар 

нарығында.  Нарық сыйымдылығын бағалау. Нарық үлесін анықтау. 

Сыйымдылық пен нарық үлесінің динамикасына әсер ететін факторлар. 

Тауар ұғымы. Өнім деңгейлері. Тұтыну тауарларының жіктелуі. Тауар 

саясатының мәні, мақсаттары мен міндеттері. Ассортименттік саясат 

түсінігі. Тауар таңбаларының негізгі түсініктері. Қаптама түсінігі, 

мағынасы, функциялары. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі туралы түсінік 

және оны анықтау критерийлері. Брендингтің мәні. Брендинг түрлері. 

Бренд құру және оны басқару принциптері. 

Күтілетін нәтижелер: 

- маркетинг тұжырымдамасының теориялық негіздері саласында 

білімді меңгеру, тауар, баға, өткізу және өнімді жылжыту саласында 

маркетингтік шешімдер қабылдауға әсер ететін факторларды зерделеу; 

- маркетингтік әдістер мен тәсілдердің мазмұны мен мәнін 

меңгеру және оларды нарықтық жағдайды талдау, нарықта тауарлар мен 

қызметтерді ілгерілету үшін практикада пайдалану; 

- маркетингтік ақпаратты іздеу, жинау, талдау, нарықтық 

ортадағы коммуникациялық байланыстар мен байланыстырушы 

процестерді анықтау және маркетингтік зерттеулер жүргізу арқылы 

маркетингтік шешімдерді негіздеу; 

- функционалдық және корпоративтік маркетингтік 

стратегияларды және оларды іске асыру тактикасын әзірлеу; 
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- алынған ақпаратты бизнес қоғамдастықтың және әртүрлі 

мемлекеттік емес мекемелердің өкілдерімен маркетингтік қызметті 

жүзеге асыру процесінде пайдалану; 

- әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, фирмалар мен 

компаниялардың маркетингтік қызметіне түзетулер енгізе білу; 

- маркетингтік зерттеулер, маркетингтік талдау және бақылау 

дағдылары. 

 

Тұтынушылардың мінез-құлқы 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, 

Микроэкономика. 

Постреквизиттер: банктік менеджмент және маркетинг, 

сақтандыру, қаржылық менеджмент, қаржы нарықтары және делдалдар, 

Коммерциялық банктердегі Қаржылық талдау 

Мақсаты: сатып алушылардың түрлері, олардың 

қажеттіліктерінің ерекшеліктері, сатып алушылардың мінез-құлқын 

зерттеу әдістері, сондай-ақ әртүрлі нарықтардағы сатып алушылардың 

мінез-құлқын зерттеу үшін ақпарат жинау дағдылары туралы білімді 

қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: маркетинг жүйесіндегі 

тұтынушының рөлі.  Қажеттіліктерді зерттеудің негізгі тәсілдері.  Сатып 

алу мінез-құлқының түрлері.  Мотивтердің жіктелуі.  Мотивацияны 

зерттеу әдістері.  Тұтыну нарығы және сатып алу мінез-құлқы. Сатып 

алу мінез-құлқының модельдері.  Жеке тұтынушының сатып алу 

әрекеті.  Ақпарат көзін іздеу.  Кейбір нарықтардағы ұйымдардың 

қажеттіліктері үшін сатып алушылардың мінез-құлқы.  Сапа арқылы 

тұтынушылардың адалдығын қалыптастыру. Тұтынушылардың мінез-

құлқын зерттеу бағыттары.  Тұтынушының құндылық жүйесін зерттеу. 

Нарықты сегментациялау.  Тұтынушы құқығын қорғау. 

Күтілетін нәтижелер: 

- Сатып алу мінез-құлқының мотивациясы туралы түсінікке ие 

болу, әртүрлі ғалымдардың мотивациялық теорияларын түсіну; 

- Тұтынушылардың мінез-құлқы саласындағы ұғымдармен еркін 

жұмыс істеу; 

- Тұтынушылардың мінез-құлқына әсер ететін факторларды 

талдау үшін қажетті ақпаратты іздеу дағдылары мен тәсілдерін меңгеру; 

- Нарықтағы тұтынушылардың мінез-құлқын болжау және 

олардың көзқарастарын дәлелдеу. 

- Тұтынушылардың мінез-құлқын зерттеу саласындағы 

маркетингтік жұмысты жетілдіруге бағытталған белгілі бір 

пайымдауларды ұсыну, негіздеу; 
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- Өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын арттыру және өмір бойы 

оқу мақсатында жеке және кәсіби жетілдіру қажеттілігін дамыту. 

 

 

Таңдау курсы 2 

 

Статистика 

Пререквизиттер: Экономикадағы Математика, Экономикалық 

теория, Микроэкономика. 

Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент, жобалық 

қаржыландыру. 

Мақсаты: студенттерді Статистикалық зерттеу әдістерін, 

мәліметтерді жинау, сандық Материалдарды өңдеу, алынған ақпаратты 

талдау және алған білімдерін практикада қолдану әдістерін қолдануға 

үйрету. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазіргі кезеңдегі статистика 

пәні, әдісі, міндеттері. ҚР Мемлекеттік статистиканы ұйымдастыру. 

Статистикалық бақылау. Статистикалық жиынтық, топтастыру және 

кестелер. Абсолютті және салыстырмалы шамалар, олардың 

графикалық көрінісі. Вариацияның орташа мәні мен көрсеткіштері. 

Іріктемелі байқау. Әлеуметтік құбылыстардың динамикасын 

Статистикалық зерттеу. Индекстер. Әлеуметтік-экономикалық 

құбылыстардың өзара байланысын Статистикалық зерттеу. Әлеуметтік-

экономикалық статистиканың ғылыми негіздері. Халық және еңбек 

ресурстары статистикасы. Ұлттық байлық статистикасы. Шығындар 

мен аралық тұтыну статистикасы. Тауарлар мен қызметтерді өндіру 

статистикасы. Тауар және ақша айналысының статистикасы. Баға 

статистикасы. Өндіріс тиімділігінің статистикасы. Ұлттық шоттар 

жүйесі, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер. Халықтың өмір сүру 

деңгейінің статистикасы. 

Күтілетін нәтижелер: 

- студенттер статистикалық әдістің мәні және оны әлеуметтік-

экономикалық құбылыстар мен процестерді зерттеуде қолдану 

ерекшеліктері туралы түсінікке ие болуы керек; 

- деректерді жинау және топтау, сандық Материалды өңдеу 

әдістерін білу; 

- статистикалық жиынтықты дербес талдауды жүзеге асыру, 

экономика саласында болып жатқан құбылыстар мен процестер 

арасындағы өзара байланысты орнату ; ; 

- статистикалық әдістер мен өз білімін тәжірибеде қолдануды 

негіздеу; 
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- курсты одан әрі оқу тұрақты тұлғалық даму мен кәсіби өз 

бетінше білім алу қажеттілігін жүзеге асыруға көмектеседі. 

 

Әлеуметтік статистика 

Пререквизиттер: Экономикадағы Математика, Экономикалық 

теория, Микроэкономика. 

Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент, жобалық 

қаржыландыру. 

Мақсаты: статистикалық әдістердің мәні және оларды 

әлеуметтік құбылыстар мен процестерді зерттеуде қолдану 

ерекшеліктері туралы түсінік беру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Әлеуметтік статистика 

статистикалық әдістің маңызды қосымшаларының бірі болып табылады. 

Ол қоғамның құрылымына, адамдардың өмірі мен қызметіне, олардың 

мемлекет пен заңмен қарым-қатынасына сандық сипаттама береді, 

адамдардың мінез-құлқындағы, олардың арасындағы Тауарларды 

бөлудегі негізгі заңдылықтарды анықтауға және өлшеуге мүмкіндік 

береді. Әлеуметтік статистикада орталық орындардың бірі халықтың 

кірістерін, шығыстары мен тұтынуын талдау болып табылады, бұл 

халықтың әлеуметтік салалардың қызметтеріне қол жеткізу 

мүмкіндіктерін бағалауға және халықтың өмір сүру деңгейін анықтауға 

мүмкіндік береді. Әлеуметтік статистика басқару органдарын, 

халықаралық ұйымдарды, коммерциялық құрылымдар мен халықты 

қоғамдағы әлеуметтік процестер туралы объективті және уақтылы 

ақпаратпен қамтамасыз етуге арналған. 

Күтілетін нәтижелер:  

- студенттер статистикалық әдістің мәні және оны әлеуметтік 

құбылыстар мен процестерді зерттеуде қолдану ерекшеліктері туралы 

түсінікке ие болуы керек. 

- деректерді жинау және топтау, сандық Материалды өңдеу 

әдістерін білу  

- статистикалық жиынтықты талдауды жүзеге асыру, 

экономиканың әлеуметтік саласында болып жатқан құбылыстар мен 

процестер арасындағы өзара байланысты орнату 

- статистикалық әдістер мен білімді практикада қолдануды 

негіздеу.  

- жеке даму және кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу қажеттілігін жүзеге 

асыру. 
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Таңдау курсы 3 

 

Қаржылық мониторинг  

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, 

қаржыға кіріспе, Ақша, Несие,Банктер, қаржылық бақылау. 

Постреквизиттер: қазынашылықтағы бюджеттік есеп және есеп 

беру, банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-қимылын ұйымдастыру, 

кәсіби тәжірибе, дипломдық жұмысты жазу. 

Мақсаты: Қазақстан Республикасында және шетелде 

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 

және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды жүзеге асыру 

саласында алған білімдерін өзінің практикалық қызметінде кешенді 

пайдалануға қабілетті мамандарды даярлау. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: қаржылық мониторингтің 

экономикалық мәні мен рөлі. Қаржы мониторингі жүйесі және оның 

элементтері. Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға 

қарсы іс-қимылдың халықаралық жүйесі. Кірістерді заңдастыруға және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың ұлттық жүйесінің 

жалпы сипаттамасы. КЖ / ТҚҚ саласындағы қаржылық тергеу негіздері. 

Қаржы мониторингін жүргізу әдістемесі. Қаржы ағындарын басқару.  

Қаржы мониторингі шеңберінде қаржы ағындарын талдау. 

Қазақстандағы қаржы мониторингін дамыту перспективалары 

Күтілетін нәтижелер:  

- Экономика субъектілері қызметіндегі қаржы мониторингінің 

мазмұны мен маңызын білу, қаржы мониторингінің тұжырымдамалық 

ережелері, негіздері туралы білімді меңгеру;  

- Құқықтық реттеудің оң көріністері мен кемшіліктерін қоса 

алғанда, қаржы мониторингін құқықтық реттеу саласындағы 

қолданыстағы заңнама нормаларын пайдалану. Алынған теориялық 

білімді кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру кезіндегі 

тәуекелдерді бағалауға сандық бағалау жүргізу үшін практикада 

қолдану;  

- Қаржылық алаяқтық түрлерін талдау, қаржылық мониторингте 

пайдаланылатын құжаттардың жобаларын жасау. Күдікті 

операцияларды анықтау үшін деректерді жинау және талдау әдістемесі 

бойынша белгілі бір дағдыларды алу;  

- Қаржы секторы мен қаржылық емес ұйымдарда мәліметтер 

жинауды және клиенттерді тексеруді ұйымдастыра білу. Күдікті қаржы 

операциялары туралы ақпаратты қаржы мониторингі жөніндегі 
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уәкілетті органға жіберу қажеттігі туралы шешімдер қабылдау, ел 

ішінде де, шетелде де ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін пайдалану;  

- Күдікті қаржылық операцияларды анықтау туралы шешім 

қабылдау үшін ақпаратты талдау тәсілдері мен тәсілдерін пайдалана 

отырып, өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын арттыруда алынған білім 

жүйесін пайдалану. 

 

Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, 

қаржыға кіріспе, Ақша, несие, банктер. Қаржылық бақылау, 

Корпоративтік қаржы 

Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент, жобалық 

қаржыландыру, кәсіби тәжірибе, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: студенттерді курстың негізгі бөлімдерімен таныстыру 

және оларды инвестиция саласындағы ғылыми және практикалық 

біліммен қаруландыру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: нарықтық қатынастар 

жүйесіндегі Инвестициялар. Қазақстандағы инвестициялық қызметті 

дамыту. Мемлекеттің құрылымдық-инвестициялық саясаты. 

Инвестициялық қызметті қаржыландыру көздері. Қысқа мерзімді 

банктік несиелеу инвестициялық ресурстарды қаржыландыру әдісі 

ретінде. Лизинг инвестицияларды орта мерзімді қаржыландыру тәсілі 

ретінде. Ипотекалық несиелеу инвестицияларды ұзақ мерзімді 

қаржыландыру әдісі ретінде. Инвестициялық жоба, оның құрылымы 

және өмірлік циклі. Жобалық талдаудың тұжырымдамалық негіздері. 

Инвестициялық жобаны Бизнес жоспарлау. Инвестициялық жобаларды 

іргелі және техникалық талдау. Инвестициялық жобалардың 

экономикалық тиімділігі. Инвестициялық жобалардың ақша ағындарын 

бағалау. Белгісіздік пен тәуекел жағдайында инвестициялық жобаны 

бағалау. Қаржылық инвестициялардың кірістілігі мен тәуекелі. 

Халықаралық инвестициялар. Еуронок халықаралық инвестициялар. 

Күтілетін нәтижелер: инвестициялар мен инвестициялық 

нарықтың теориялық аспектілері туралы түсінікке ие болу. Теориялық 

білімді инвестиция саласында іс жүзінде қолдана білу. Теориялық 

білімді практикалық қызметте өзгерту. Инвестициялық нарықты 

дамытудағы проблемаларды анықтау және инвестициялау, 

инвестициялау көздерін қалыптастыру және т.б. мәселелерде тәуелсіз 

шешімдер қабылдау, инвестициялық нарықтың жалпы дамуына, 

сондай-ақ оның сегменттеріне талдау жүргізу, инвестициялық 

мәселелерді шешуде өз ұстанымдарын қорғау. Инвестициялық 
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нарықтың инвестициялық қызметінің көрсеткіштерін талдау кезінде 

өзіндік жұмыс дағдысының болуы. 

 

 

Таңдау курсы 4 

 

Сақтандыру 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, қаржыға кіріспе 

Постреквизиттер: ЕАЭО елдеріндегі сақтандыру, кәсіптік 

практика, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: студенттердің сақтандыру саласында терең теориялық 

білім алуы, сақтандыру ісін жүргізудің негізгі практикалық тәсілдерін, 

әдістерін меңгеруі. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: сақтандырудың 

экономикалық мәні. Тәуекел ұғымы және оның экономикалық салдары. 

Сақтандыру мәселелерін заңнамалық реттеу. Сақтандыру нарығы. 

Сақтандыру қызметін ұйымдастыру. Сақтандыру маркетингі. 

Актуарлық қызмет. Жеке сақтандыру. Мүлікті сақтандыру. Азаматтық-

құқықтық жауапкершілікті сақтандыру. Сақтандыру компаниясының 

қаржысы. Сақтандыру компаниясының қызметін қаржылық талдау. 

Сақтандыру компаниясының қаржылық тұрақтылығы мен төлем 

қабілеттілігін қамтамасыз ету. Сақтандыру компаниясының 

инвестициялық қызметі. Шет елдерде сақтандыру. 

Күтілетін нәтижелер:  

- сақтандырудың мақсаттары мен міндеттерін, сақтандырудың 

түрлері мен нысандарын, актуарлық есеп айырысудың ерекшеліктерін, 

сақтандыру ісін ұйымдастырудың құқықтық негіздерін, сақтандыру 

нарығының құрылымын, сақтандыру ісін ұйымдастырудың қаржылық 

негіздерін білу; 

- сақтандыру тәуекелін бағалау, сақтандыру тарифін есептеу, 

сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін есептеу, сақтандыру өтемі 

үшін сақтандыру практикасында теориялық білімді қолдану; 

- Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығын дамыту 

жөніндегі статистикалық және ақпараттық материалдарды талдауды 

жүзеге асыру;  

- сақтандыру қызметінің қаржылық негіздерін бағалау 

әдістемелерін меңгеру және сақтандыру ұйымдарының қаржылық және 

инвестициялық қызметінің тиімділігін бағалауға талдау жүргізу; 

- қаржылық талдаудың түрлі әдістерін қолдану негізінде 

сақтандыру саласындағы мәселелерді шешу үшін алған білімдерін 

қолдана білу.  
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Банктік менеджмент және маркетинг 

Пререквизиттер: қаржы, Ақша, Несие, банктерге кіріспе 

Постреквизиттер: банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-

қимылын ұйымдастыру, кәсіби тәжірибе, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: Банк менеджменті мен маркетингінің теориялық, 

әдістемелік және практикалық мәселелерін зерттеу 

Курстың қысқаша мазмұны: Банк маркетингінің эволюциясы. 

Маркетингті жүзеге асырудың типтік процесі. Менеджменттің заманауи 

тұжырымдамалары. Банк менеджментінің қызмет түрлері. Банктік 

маркетинг технологиясының құралдарын дұрыс пайдалану арқылы 

Коммерциялық банктердегі маркетингтік қызметтің тиімділігін 

арттыру. Банк қызметтерінің маркетингі. Банк менеджменті. Банктік 

қызметтерді басқару мен маркетингті бақылау. 

Күтілетін нәтижелер: банк менеджменті мен маркетингінің 

негізгі ұғымдары мен санаттарын зерттеу, банк менеджменті қызметінің 

факторларын, сондай-ақ банк қызметін көрсету тәсілдерін білу. 

 

 

 

Таңдау курсы 5 

 

ЕАЭО елдерінде салық салу 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, 

қаржыға кіріспе, Салық және салық салу 

Постреквизиттер: кәсіптік практика, дипломдық жұмысты жазу  

Мақсаты: салық жүйелерін құру және дамыту саласында 

теориялық және практикалық білімді қалыптастыру, ЕАЭО елдеріндегі 

интеграциялық процестер тұрғысынан олардың жұмыс істеу тиімділігін 

бағалаудың әдіснамалық негіздерін ашу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: мемлекеттің қаржы 

жүйесіндегі салықтардың қызмет етуінің тұжырымдамалық негіздері. 

Салық саясаты және оның мемлекеттің экономикалық даму 

стратегиясын іске асырудағы рөлі. Салық жүйелерінің тиімділігін 

бағалау критерийлері. Қазақстан Республикасының салық жүйесі. Ресей 

Федерациясының Салық жүйесі. Беларусь Республикасының салық 

жүйесі. Қырғыз Республикасының салық жүйесі. Армения 

Республикасының салық жүйесі. 

Күтілетін нәтижелер: - Тарихи хронологияда Қазақстан мен 

ЕАЭО елдерінің салық жүйелерінің салыстырмалы сипаттамасын өткізе 
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білу; - нарықтық экономиканың даму дәрежесіне және ұлттық 

ерекшеліктеріне қарай ЕАЭО елдерінің салық жүйелерінің даму 

үрдістерін талдай білу; - алынған теориялық білімдерін салықтық 

жүктемеге және жүргізіліп жатқан салықтық реформалардың 

тиімділігіне сандық баға жүргізу үшін практикада қолдану; - жүргізіліп 

жатқан салықтық саясаттардың әдістерін, сондай-ақ салықтық 

проблемаларды шешу тәжірибелерін білу; - Салық салуды 

оңтайландыру тәсілдері мен тәсілдерін пайдалана отырып, өз бетінше 

жұмыс істеу дағдыларын арттыруда алынған білім жүйесін пайдалану. 

 

 

 

Ақша-несиелік реттеу 

Пререквезиттер: Макроэкономика, ақша, несие және банктер, 

қаржыға кіріспе 

Постреквизиттер: кәсіптік практика, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: студенттерде халықаралық тәжірибені ескере отырып, 

Қазақстан Республикасындағы ақша-кредит реттеу саласында 

теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: экономиканы ақша-несиелік 

реттеу негіздері. Мемлекеттің орталық банкі. ҚР заңнамалық актілері, 

Қазақстан Ұлттық Банкінің ақша-кредит реттеу саласындағы 

нормативтік құжаттары. Ақша массасы мен ақша базасының көлемі мен 

құрылымын реттеу. Ақша мультипликаторын есептеу әдістері. 

Экономиканы ақша-несиелік реттеудің заманауи құралдары: ашық 

нарықтағы операциялар, валюталық интервенциялар, пайыздық саясат, 

резервтік талаптар. Сандық жұмсарту саясаты және оның салдары. 

Орталық банктің ақша-кредит саясатының режимдері. Инфляциялық 

таргеттеу: қолдану принциптері мен шарттары. Ақша-кредит саясатын 

болжау.  

 

 

 

Күтілетін нәтижелер: осы пәнді оқу нәтижесінде студент 

экономиканың ақша-кредит реттеу әдістері мен құралдарының 

мазмұнын, жіктелуін және қолдану ерекшелігін, орталық банктің ақша-

кредит реттеу субъектісі ретіндегі функцияларын білетін болады; ақша-

кредит реттеудің банк және қаржы секторына, сондай-ақ тұтастай 

экономикаға әсерінің макроэкономикалық салдарлары мен әсерлерін 

талдай және болжай білетін болады; ақша-кредит реттеу құралдарын 

қолдану тетігін айқындайтын нормативтік және әдістемелік 
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құжаттарды; ақша-кредит саласындағы экономикалық міндеттерді 

шешу үшін талдамалық құралдарды қолдану дағдыларын меңгеру. 
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ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР 

 

Пән 

циклі 

Пән 

коды 

Пән атауы Кред. 

саны 

Семестр 

4 курс 

  Таңдау курсы 1   

ПП 

BUOК 4305 

Қазынашылықтағы бюджеттік 

есепке алу және есептілік 

5 7 ПП 

ОVBР 4305  

 

Банктер мен кәсіпорындардың 

өзара іс-қимылын 

ұйымдастыру 

  Таңдау курсы 2   

ПП 

FTAFR 4306 

Қор нарығын іргелі және 

техникалық талдау 
5 7 

ПП 

FAKB 4306 

Коммерциялық банктердің 

қаржылық талдауы 

  Таңдау курсы3   

ПП 

NPNK 4309 

Салықтық жоспарлау және 

салықтық бақылау 
5 7 

ПП FOSMSFO 

4309 

ҚЕХС сәйкес қаржылық 

есептілік 

  Таңдау курсы 4   

БП FTK 4226 Трансұлттық 

компаниялардың қаржысы 5 7 

БП MBD 4226 Халықаралық банк ісі 

  Таңдау курсы 5   

ПП OEIP 4312 Инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалау 5 7 

ПП UBR 4312 Банктік тәуекелдерді басқару 

  Таңдау курсы 6   

ПП PF 4227 Жобалық қаржыландыру 5 7 

ПП UOKB 4227 Коммерциялық банктердегі 

есеп және есептілік 

 

Таңдау курсы 1 

 

Қазынашылықтағы бюджеттік есепке алу және есептілік 

Пререквизиттер: Бухгалтерлік есеп, Экономикалық теория, 

қаржы мониторингі, мемлекеттік бюджет 

Постреквизиттер: кәсіптік практика, дипломдық жұмысты жазу 
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Мақсаты: ҚР-да бюджетті атқарудың қазынашылық жүйесін 

ұйымдастыру саласында базалық теориялық негіздерді тереңдету және 

практикалық дағдыларды кеңейту. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: мемлекеттік мекемелерде 

бюджеттік есепке алуды ұйымдастыру. Мемлекеттік мекемелерде 

бухгалтерлік есеп жүргізудің ерекшеліктері. Бюджетті атқарудағы 

Қазынашылықтың рөлі. Қазынашылықтың ақпараттық жүйесінде 

қаржыландыруды жүргізу тәртібі. Қолма-қол ақшаның бақылау 

шоттары мен мемлекеттік мекемелердің шоттарын ашу, жүргізу және 

жабу. Ұлттық және шетел валютасындағы түсімдер бойынша бюджеттің 

атқарылуы. Шығыстар бойынша бюджеттің атқарылуы. Төлеуге 

берілетін шотты ресімдеу тәртібі. Республикалық және жергілікті 

бюджеттердің атқарылуын бюджеттік есепке алу. Бюджеттік есептілікті 

жасау. 

Күтілетін нәтижелер:  

- Қазынашылықтың жұмыс істеуінің құқықтық негіздерін, оның 

органдарының негізгі функцияларын білу; 

- бюджеттің атқарылу жүйесіндегі Қазынашылықтың рөлін және 

Бюджеттің атқарылу қазынашылық жүйесінің негізгі кезеңдерін білу. 

- бюджеттің орындалуына талдау жүргізу кезінде өзгерістерді, 

сондай-ақ қазынашылық құзыреті мәселелері бойынша есеп пен 

есептілікті жүргізу тәртібін бағалай білу; 

- бюджеттің кассалық атқарылуын жүзеге асыру және 

республикалық бюджет пен нысаналы қаржыландырудың мемлекеттік 

қорлары, сондай-ақ мемлекеттік басқару органдарын қаржыландыру 

арасындағы қаржылық қатынастарды реттеу саласында білімді қолдана 

білу. 

 

Қор нарығын іргелі және техникалық талдау 

Пререквезиттер: қаржы нарықтары мен делдалдар, Банк ісі, 

бағалы қағаздар портфелін басқару  

Постреквизиттер: кәсіптік практика, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: іргелі және техникалық талдауды және оның қор 

нарығында қолданылуын зерттеу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: курс бағдарламасын игеру 

барысында студенттер өздерінің инвестицияларын көбейтуге немесе 

кем дегенде сақтауға болатын қаржы құралдарын қарастырады және 

табуға тырысады. Ірі инвесторлар, орта ойыншылар және ұсақ 

алыпсатарлар болашақты болжауға және қор нарықтарының одан әрі 

динамикасын болжауға тырысады. Инвестициялар тиімді болуы үшін 

инвестициялық стратегияда іске асырылатын қор нарығына көп 
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деңгейлі талдау жүргізу қажет. Инвестициялау көлемі мен мерзіміне 

байланысты екі негізгі тәсіл қолданылады: техникалық және іргелі 

талдау. Осылайша, студенттер қор нарығы саласында алған білімдерін 

қолданудың практикалық дағдылары мен дағдыларын қалыптастыра 

алады, сондай-ақ кәсіби және жеке өзін-өзі жетілдірудің оңтайлы 

жолдарын таба алады. 

Күтілетін нәтижелер:  

- іргелі және техникалық талдау саласындағы білімді 

қалыптастыру; 

- бағалы қағаздардың табыстылығы мен тәуекелділігін бағалай 

білу; 

- техникалық талдау көмегімен өткен баға өзгерістерін талдау 

негізінде болашақта бағаның өзгеруін болжай білу; 

- техникалық талдауда әртүрлі құралдар мен әдістерді қолдана 

білу; 

- трендтерді белгілеу арқылы уақыт қатарларын талдай білу, 

бағаның мінез-құлқын болжауға болады. 

 

Таңдау курсы 2 

 

Банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-қимылын 

ұйымдастыру 

Пререквизиттер: Банк ісі, Корпоративтік қаржы, 

Инвестицияларды қаржыландыру және Кредиттеу 

Постреквизиттер: кәсіптік практика, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: ұлттық және әлемдік экономиканың қазіргі даму 

жағдайында банк және нақты сектор субъектілерінің өзара іс-қимыл 

жүйесі туралы теориялық және қолданбалы білімді қалыптастыру 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пәннің құрылымы барлық 

меншік нысанындағы банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-қимыл 

негіздерін зерделеуді; ресурстармен қамтамасыз ету, тәуекелдер және 

реттеу саласындағы экономиканың банктік және нақты секторларының 

өзара іс-қимылындағы түйінді проблемалық тораптарды зерттеуді 

көздейді.  

Күтілетін нәтижелер: экономиканың нақты секторларындағы 

банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-қимылының прогрессивті 

нысандарын енгізу және дамыту саласындағы теориялық білімді 

практикада пайдалану мүмкіндігі, сондай-ақ экономиканың микро -, 

мезо-және макро деңгейлерінде Екінші деңгейдегі банктер мен 

кәсіпорындардың даму стратегиясын құру қабілеті. 
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Коммерциялық банктердің қаржылық талдауы 

Пререквезиттер: Бухгалтерлік есеп, Банк ісі, несие ісі 

Постреквизиттер: кәсіптік практика, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: коммерциялық банктің қаржылық талдауын жүргізу 

негіздерін зерделеу және оларды қалыптастырудың мүмкіндігінше ерте 

кезеңдерінде Банктің проблемаларын анықтау. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: коммерциялық банктерде 

қаржылық талдауды ақпараттық қамтамасыз етуде қаржылық талдауды 

ұйымдастырудың ерекшеліктері. Коммерциялық банктердің 

қызметіндегі қаржылық талдаудың рөлі мен маңызы. Банк балансын 

талдау әдістері мен тәсілдері. Банктің меншікті капиталын пайдалану 

көрсеткіштері мен жеткіліктілігін талдау. Банктің кірістері мен 

шығыстарын талдау, салық салуды және қаржылық нәтижелерді талдау. 

Негізгі аналитикалық әдістер. Ресурстарды тарту шығындарын бағалау 

әдістері, тәсілдері, операциялардың кірістілігі және тәуекелдерді 

бағалау. 

Күтілетін нәтижелер: есептілік, сондай-ақ оның қызметі туралы 

ресми ақпараттың өзге де көздері негізінде банктің қаржылық жай-

күйіне кешенді талдау жүргізу. 

 

Таңдау курсы 3 

 

Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау 

Пререквизиттер: қаржыға кіріспе, Салық және салық салу, 

Қаржылық бақылау, Қаржылық мониторинг 

Постреквизиттер: кәсіптік практика, дипломдық жұмысты жазу  

Мақсаты: студенттердің салықтық жоспарлау және салықтық 

бақылау саласындағы білімдерін меңгеруі, салықтық жоспарлау және 

болжамдау қажеттілігін негіздеуге мүмкіндік беретін заманауи 

экономикалық ойлауды қалыптастыру және салық және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдердің уақтылы түсуіне салықтық 

бақылауды жүргізу 

Курстың қысқаша сипаттамасы: экономикалық мәні, 

табиғаты, салықтық жоспарлау қажеттілігі. Бюджеттік-салықтық 

жоспарлау және болжау. Кәсіпорындағы салықтық жоспарлаудың 

теориялық-әдіснамалық негіздері. Корпоративтік салықтық жоспарлау. 

Халықаралық салықтық жоспарлау. Салықтық бақылаудың 

экономикалық мазмұны, мақсаттары, міндеттері. Бюджеттік-салықтық 

бақылау. Ішкі корпоративтік салықтық бақылау. Салық органдарының 

бақылау жұмысын ұйымдастыру. Бақылау-касса машиналарын қолдану 

тәртібі. Салықтық тексерулер. 
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Күтілетін нәтижелер: - салықтық болжауды және жоспарлауды 

ұйымдастыру туралы, салықтық жоспарлау әдіснамасы, салықтық 

жүктеме, есептеу әдістері мен оңтайландыру тәсілдері, халықаралық 

салықтық жоспарлау туралы түсінікке ие болу; - алынған білім негізінде 

салықтық түсімдер бойынша деректерді пайдалана білу, оңтайлы 

шешімдерді болжау және қабылдау; - салық салу (салықтық жоспарлау), 

сондай-ақ салықтық жүктеме мақсаттары үшін кәсіпорынның салық 

өрісін қалыптастыру, ұйымның есеп саясатын әзірлеу дағдыларын алу;  

- кәсіпорын қызметіне тартылған және іске қосылмаған тұлғаларға 

салық есептерінің деректерін ұсыну және оларды талдау нәтижелерін 

негіздеу дағдыларын дамыту; - халықаралық салық салуды өз бетінше 

зерделеу біліктері мен қабілеттерін дамыту. 

 

ҚЕХС сәйкес қаржылық есептілік 

Пререквизиттер: Бухгалтерлік есеп, Корпоративтік қаржы 

Постреквизиттер: кәсіби тәжірибе, дипломдық жұмысты жазу. 

Мақсаты: халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 

сәйкес ұйымдардың қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін қажетті 

ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеу дағдыларын игеруден тұрады. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: ХҚЕС сәйкес қаржылық 

есептілікті дайындаудың тұжырымдамалық негіздері мен қағидаттары. 

ҚР-дағы қаржылық есептілікті реттеу және оны қалыптастыруға 

қойылатын талаптар. Бухгалтерлік баланс-компанияның қаржылық 

жағдайы туралы есеп. Қаржылық нәтижелер туралы есеп (пайда мен 

шығындар туралы және жиынтық пайда туралы есеп). Ақша 

қаражатының қозғалысы туралы есеп. Капиталдағы өзгерістер туралы 

есеп. Капитал тұжырымдамасы. Есеп саясатындағы түсіндірме жазба 

және өзгерістер. Есепті кезең аяқталғаннан кейінгі оқиғалар туралы 

ақпаратты есепке алу және ашу. 10 "есепті кезең аяқталғаннан кейінгі 

оқиғалар"ХҚЕС. Аралық қаржылық есептілік. 34 "аралық қаржылық 

есептілік" ХҚЕС. Компанияның қаржылық есептілігін жедел талдау. 

Күтілетін нәтижелер:  

- Студенттер "ҚЕХС сәйкес қаржылық есеп" курсын сәтті 

аяқтағаннан кейін қаржылық есептің негізгі қағидаттары саласында 

теориялық білімі мен практикалық дағдылары болуы тиіс; ҚЕХС сәйкес 

қаржылық есептіліктің барлық нысандарын 

дайындау;шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау және т.б.  

- Білім мен түсіну қабілетін практикада пайдалану: осы бейіндегі 

бакалаврлар байланысты, теория мен практиканың интеграциясын 

көрсетуі, басқарушылық шешімдерді талдай алуы және қабылдай алуы, 

ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыра алуы, қаржылық 
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есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қаржылық есептілікті 

қалыптастыруы және ұсынуы тиіс.   

- Пайымдау, идеяларды бағалау және тұжырымдарды 

тұжырымдау қабілеті: субъектінің экономикалық операциялары туралы 

ақпаратты жинай және жинақтай білу, кәсіпорынның қызметін 

көрсететін бастапқы және жиынтық құжаттарды тиісті түрде толтыру, 

қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының деректерін ғана 

емес, сонымен бірге проблеманы өзінің көзқарасын да қолдана білу.  

- Коммуникативтік дағдылар: кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті 

ұйымдастыруда ҚЕХС-ті қолдануға қатысты ақпаратты, идеяларды, 

проблемаларды және олардың шешімдерін тек мамандардың ғана емес, 

сонымен қатар мамандардың аудиториясында да жеткізе білу.  

- Оқыту саласындағы дағдылар: ҚЕХС мазмұнын және оларға 

әдістемелік ұсынымдарды зерделеу кезінде өзіндік жұмыс дағдыларын 

арттыру. 

 

Таңдау курсы 4 

 

Трансұлттық компаниялардың қаржысы 

Пререквизиттер: қаржыға кіріспе, корпоративтік Қаржы, 

Қаржылық менеджмент.  

Постреквизиттер: кәсіптік практика, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: студенттерде Трансұлттық компаниялар қаржысының 

жұмыс істеуінің теориялық және практикалық негіздерін қалыптастыру, 

қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу, алынған таза кірісті барынша 

арттыру және филиалдары мен еншілес фирмалары арқылы әлемдік 

өткізу нарығын жаулап алу мақсатында оларды оңтайландыру және 

компанияның капиталын тиімді басқару. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: трансұлттық 

компаниялардың сипаттамасы. Трансұлттық компанияны басқару. 

Трансұлттық компаниялардың қаржысы. ТҰК капиталын 

қалыптастыру. Шығындардың жіктелуі және олардың ерекшеліктері. 

Трансұлттық компаниялардың пайдасы. Трансұлттық компаниялардың 

баға саясаты. Трансұлттық корпорациялардағы бюджеттеу. ТҰК-дағы 

инвестициялық процесс. Трансұлттық компаниялардағы тәуекелдерді 

басқару. ТҰК валюталық операциялары. Қазіргі жағдайда ТҰК дамуы. 

Күтілетін нәтижелер: 

- трансұлттық корпорациялардың құрылымын, басқару 

механизмін білу және зерттеу; 

- қаржы ресурстарын қалыптастыруды, шығындар серпінін және 

компанияны басқару стратегиясын игеру; 
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- ТҰК-да баға белгілеу әдістемесін және бюджеттеу процесін, 

сондай-ақ инвестициялық процестің маңыздылығын және оның ТҰК-

дағы ерекшеліктерін қолдана білу. 

 

Халықаралық банк ісі 

Пререквизиттер: Банк ісі, Ақша, Несие, Банктер 

Постреквизиттер: кәсіптік практика, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: Халықаралық Валюта-қаржы және несие қатынастары 

контекстінде халықаралық банк қызметін қарастырудың теориялық 

негіздерін игеру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: халықаралық банк ісінің 

түсінігі мен мәні. Халықаралық валюта-несие және қаржы ұйымдары. 

Ислам банк жүйесі. Ислам банкингінің негізгі қағидаттары. Ислам 

банкінің негізгі өнімдері. Қазіргі әлемдік банк жүйесіндегі ислам 

банктері. Ислам капитал нарығы. Ресейдің қазіргі банк жүйесінің 

құрылу принциптері мен құрылымы. Ресей Федерациясындағы 

банктердің түрлері және олардың жұмыс істеуінің ұйымдастырушылық-

экономикалық негіздері. Ресейдің орталық банкі. Ресей 

Федерациясының коммерциялық банктері қызметінің ерекшеліктері. 

АҚШ банк жүйесі. АҚШ Федералды резервтік жүйесі. Федералды 

резервтік банктердің функциялары мен қызметтері. Коммерциялық 

банктер жүйесінің дамуы және олардың АҚШ-тағы жіктелуі. 

Күтілетін нәтижелер: Студент банк жүйесіндегі халықаралық 

қатынастардың теориялық аспектілері туралы түсінікке ие болуы керек; 

халықаралық банк ісі саласындағы теориялық білімді практикада 

қолдана білуі керек; практикалық қызметтегі теориялық білімді өзгерте 

білуі керек; халықаралық банк ісін дамытудағы проблемаларды 

анықтап, дербес шешім қабылдауы керек; банк жүйесіндегі 

халықаралық қатынастардың дамуына талдау жүргізуі керек; 

халықаралық банк ісінің көрсеткіштерін талдауда өзіндік жұмыс 

дағдылары болуы керек. 

 

Таңдау курсы 5 

 

Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау 

Пререквизиттер: кәсіпкерлік/Кәсіпорын экономикасы, 

Экономикадағы Математика, Корпоративтік қаржы, аналитикалық 

ақпараттық жүйелер, инвестицияларды қаржыландыру және Кредиттеу 

Постреквизиттер: кәсіптік практика, дипломдық жұмысты жазу 
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Мақсаты: мамандарды теориялық және кәсіптік даярлау үшін 

білімі қажет ғылыми-оқу пәнінің принципті және шартты мәселелерін 

жүйелі және жүйелі зерделеу 

Курстың қысқаша мазмұны: инвестициялық жобалардың 

объектісі ретінде инвестициялардың мәні. Инвестициялық жобалардың 

жіктелуі және оларды әзірлеуге қойылатын талаптар. Жобаның 

инвестициялық қажеттіліктері және оларды қаржыландыру көздері. 

Инвестициялық жобалау жүйесі. Инвестициялық стратегияны әзірлеу. 

Инвестициялық жобалау жүйесіндегі қаржылық есептеулердің 

негіздері. Инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалау әдістері. 

Ерекше ақша ағындары бар инвестициялық ағындарды талдау. Бизнес-

жоспарды, жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштерін әзірлеу. 

Тәуекел жағдайындағы инвестициялық жобаларды талдау. 

Инвестициялық портфельді бағалау және басқару. Жобаларды 

басқарудағы маркетингтік зерттеулер. Инвестициялық жобалардың 

мониторингі. Инвестициялық жобаның экономикалық тиімділігін 

бағалау (әуежай – Астана мысалында).  

 

Күтілетін нәтижелер:  

 

- инвестициялау процесінің экономикалық мақсатын, 

Инвестициялар түрлерін, объектінің және инвестициялық қызмет 

субъектісінің функцияларын білу;  

- Қазақстандағы инвестициялық нарықтың және инвестициялық 

климаттың даму ерекшеліктерін білу;  

- инвестициялық жобалардың жіктеу белгілері мен 

инвестициялық жобаның құрылымына қойылатын негізгі талаптарды 

ажырату;  

- "Ақшаның уақытша құны" ұғымын пайдалану, инвестициялық 

жобаларды бағалауда ақшаның уақытша құнын есепке алудың мәнін, 

инвестициялық жобалауда дисконттау операциясын жүргізудің 

орындылығын білу; капиталдың бағасын және оның инвестициялық 

жобаларды бағалаудағы рөлін анықтау;  

- тәуекел факторы мен инфляцияны ескере отырып, 

инвестициялық ақша ағынын қалыптастыру механизмін қолдана білу. 

 

 

Банктік тәуекелдерді басқару 

Пререквизиттер: қаржы нарықтары және делдалдар, Банк ісі 

Постреквизиттер: кәсіптік практика, дипломдық жұмысты жазу 

. 




