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Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің оқу-әдістемелік 

кеңесі ұсынған элективті пәндер каталогы (хаттама № ____   

«___»__________2021ж). Қарағанды, ҚҚУ 2021- __бет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элективті пәндер Каталогы тізімін (таңдау бойынша 

компонент), сондай-ақ олардың бағдарламаларының қысқаша курсын 

қамтиды. ҚҚУ оқытушылары мен студенттеріне арналған. 
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Құрметті Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің студенті! 

 

Сіздің алдыңызда элективті оқу пәндерінің каталогы. Бұл 

элективті оқу пәндерінің жүйеленген аннотацияланған тізімі. Ол сіз 

үшін жеке оқу траекториясын дербес, жедел, икемді және жан-жақты 

қалыптастыру мүмкіндігін жасау мақсатында құрылған. Бұл сіздің жеке 

оқу жоспарын құрастыруда көмекші. 

 Оқытудың кредиттік 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, ЖОО компоненті және таңдау 

компоненті (элективті, яғни таңдап алынатын оқу пәндері).  

Міндетті компонент пәндері мемлекеттік жалпыға міндетті 

жоғары білім беру стандартында белгіленген және осы білім беру 

бағдарламасының барлық студенттерімен оқытылады.   

Элективті оқу пәндері сізге кафедралармен оқу үшін ұсынылады.  

Элективті оқу пәндерінің барлық тізбесінен сіз өзіңізге қызықты 

пәндерді таңдай аласыз.  Осылайша, сіздің жеке оқу жоспарыңыз оқу 

пәндерінің әрбір циклы бойынша 3 бөлімнен тұрады: міндетті 

компонент, ЖОО компоненті және таңдау компоненті (элективті оқу 

пәндері).  

Жеке оқу жоспарына қосу үшін элективті оқу пәндерін қалай 

таңдауға болады?  

1. Тізбеде сіздің курс және оқу семестрінің кестесін 

табыңыз. 

2. Оқу жоспарында элективті оқу пәндеріне қанша 

кредит берілетінін біліңіз. 

3. Элективті оқу пәндерінің тізбесімен танысыңыз. Оқу 

пәндері тиісті нөмірлі таңдау курстарына біріктірілгеніне назар 

аударыңыз.  Элективті пәндердің әрбір тобынан тек бір 

элективті оқу пәнін таңдауға болады.  

4. Сізді қызықтырған элективті оқу пәндерінің 

сипаттамасын оқып, өз таңдауыңызды жасаңыз.  

5. Сіз таңдаған кредиттердің саны оқу жоспары бойынша 

талап етілетін санға сәйкес келуін тексеріңіз. 

6. Элективті оқу пәндерін таңдауға эдвайзер көмектеседі. 
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ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР 

 Пән 

циклі 

Пән коды Пән атауы Кред. 

саны 

Семе

стр 

1 курс 

  Таңдау курсы 1   

БП Mai Майнор  

https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-

elektivnykh-distsiplin.html 

5 1 

  Таңдау курсы 2   

БП Mai Майнор  

https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-

elektivnykh-distsiplin.html 

5 2 

  

 

 

Таңдау курсы 1 

 

Майнор  https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-elektivnykh-distsiplin.html 
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ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР 

Пән 

циклі 

Пән коды  Пән атауы Кред. 

саны 

Семест

р 

2 курс 

  Таңдау курсы 1   

БП FMon  Қаржылық мониторинг 

5 4 БП FKI  Инвестицияларды қаржыландыру 

және несиелендіру 

  Таңдау курсы 2   

БП 

DKB (MCB) 

Ақша, несие, банктер (Money,  credit, 

bank) 5 3 

БП FK  Қаржылық бақылау 

  Таңдау курсы 3   

ПП Mai Майнор  

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

i-elektivnykh-distsiplin.html 

5 3 

  Таңдау курсы 4   

ПП Mai Майнор  

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

i-elektivnykh-distsiplin.html 

5 4 

  Таңдау курсы 5   

ПП Str Сақтандыру 
5 4 

ПП BMM  Банктік менеджмент және маркетинг 

  Таңдау курсы 5   

ПП NSEAES  ЕАЭО елдеріндегі салық салу 
5 4 

ПП DKR  Ақша-несиелік реттеу 

 

 

Таңдау курсы 1 

Қаржылық мониторинг  

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Қаржыға кыріспе, Ақша, несие, банктер / Қаржылық бақылау          

Постреквизиттер:  Мемлекеттік сатып алулар, Қазынашылықта 

бюджеттік есеп және есептілік, Кәсіптік тәжірибе, дипломдық жұмысты 

жазу 

Мақсатты: қылмыс және терроризмді қаржыландыруға түскен 

Қазақстан Республикасында және шетелде (жылыстатуға) білім 

заңдастыруға қарсы тұру саласындағы жинақталған, жан-жақты, өз 

тәжірибесінде қолдана алатын мамандарды даярлау болып табылады. 

Осы саладағы құқықтық, экономикалық және тәжірибелік дағдыларды 
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жиынтығы қаржы секторының барлық ұйымдарда сарапшы тиімді 

жұмыс істеуі үшін қажет. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қаржы жүйесі қызметті 

мемлекеттік реттеу маңызды элементтерінің Қаржы мониторингі бірі, 

қаржы қатынастары, ол ұйым ауытқулар, олардың орындалуына 

бақылау жоюға бұйрықтар беруге, қаржы параметрлері мен 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметіне стандарттарын 

жиынтығы ауытқуларды анықтауға мүмкіндік береді. 

Күтілетін нәтижелер: 

- алынған білімді, фактілерді, теорияларды және олардың 

практикалық қызметтегі өзара байланысын кәсіби деңгейде қолдану, 

қаржылық мониторингтің негізін қалаушы мәселелерді шешу және 

аргументтерді қалыптастыру; 

- қаржы мониторингі саласында ақпарат дайындау, мәселелерді 

шешуде өз идеяларын білдіру және олар туралы академиялық жазуды 

пайдалана отырып баяндау; 

- қолданылатын құжаттардың жобаларын талдай 

алады,қаржылық алаяқтық түрлерін анықтай алады. Күдікті мәмілелерді 

анықтау үшін деректерді талдау және жинау әдісі дағдыларын қолдану; 

- қаржы секторының клиенттері мен қаржылық емес 

ұйымдардың ақпараттарын жинау мен тексерулерді ұйымдастыруға 

қабілетті.  Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға күдікті 

қаржы операциялары туралы ақпаратты баяндау қажеттілігін қайта 

қарау; 

- қаржы мониторингі саласындағы жаңа білімді оқып-тану, 

қаржылық операция шешімдерін қабылдау кезінде өздігінен білім алу 

үшін оларды практикада пайдалану. 

- қаржы мониторингі саласындағы жаңа білімді зерттеу және 

оларды ары қарай өз білімін жетілдіру үшін пайдалану үшін өзіндік 

танымдық іс-әрекет жүргізу дағдыларын қолдану; 

- Қаржылық мониторинг негіздері саласындағы ақпаратты 

дайындау және түсіндіру өз идеяларын, кәсіби пікірлерді, проблемалар 

мен шешімдерді тұжырымдау және олар туралы, соның ішінде 

академиялық хат дағдысын және академиялық адалдық принциптерін 

пайдалана отырып, баяндау 

- қаржы жүйесінің барлық деңгейлерінде, соның ішінде қазіргі 

заманғы зерттеу әдістеріне негізделген қаржы ресурстарын 

қалыптастыру және пайдалану бойынша шешімдер қабылдау үшін 

қаржы мониторингі процесін басқару дағдыларын қолдану. 
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Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру                        

Пререквизиттері: қаржы, Ақша, Несие, Банктер, корпоративтік 

қаржыларға кіріспе 

Постреквизиттер: трансұлттық компаниялардың қаржысы, 

инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау, дипломдық жұмысты 

жазу 

Мақсаты: студенттерді инвестиция саласындағы ғылыми және 

практикалық біліммен қаруландыру және курстың негізгі бөлімдерімен 

таныстыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: нарықтық қатынастар жүйесіндегі 

Инвестициялар. Қазақстандағы инвестициялық қызметтің дамуы. 

Мемлекеттің құрылымдық-инвестициялық саясаты. Инвестициялық 

қызметті қаржыландыру көздері. Қысқа мерзімді банктік кредиттеу 

инвестициялық ресурстарды қаржыландыру тәсілі ретінде. Лизинг 

инвестицияларды орта мерзімді қаржыландырудың тәсілі ретінде. 

Ипотекалық кредит беру инвестицияларды ұзақ мерзімді қаржыландыру 

тәсілі ретінде. Инвестициялық жоба, оның құрылымы және өмірлік 

циклі. Жобалық талдаудың тұжырымдамалық негіздері. Бизнес 

инвестициялық жобаны жоспарлау. Инвестициялық жобаларды іргелі 

және техникалық талдау. Инвестициялық жобалардың экономикалық 

тиімділігі. Инвестициялық жобалардың ақша ағындарын бағалау. 

Белгісіздік және тәуекел жағдайында инвестициялық жобаны бағалау. 

Қаржылық инвестициялардың кірістілігі мен тәуекелі. Халықаралық 

инвестициялар. Халықаралық инвестициялар. 

Күтілетін нәтижелер: инвестиция мен инвестициялық нарықтың 

теориялық аспектілері туралы түсінікке ие болу. Инвестиция 

саласындағы практикада теориялық білімді қолдана білу. Теориялық 

білімді практикалық қызметте трансформациялау. Инвестициялық 

нарықты дамытудағы проблемаларды анықтау және инвестициялау, 

инвестициялау көздерін қалыптастыру мәселелерінде дербес шешімдер 

қабылдау және т. б. Жалпы, сондай-ақ оның сегменттері бойынша 

инвестициялық нарықтың дамуына талдау жүргізу, инвестициялық 

проблемаларды шешу кезінде өз позицияларын қорғау. Инвестициялық 

нарықтың инвестициялық қызметінің көрсеткіштерін талдау кезінде 

өзіндік жұмыс дағдысы болу. 
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Таңдау курсы 2 
 

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 несие жүйесінің жұмыс істеу 

негіздері, халықаралық несие-есеп айырысу және валюталық 

қатынастар, бағалы қағаздар нарығының негіздері бойынша біртұтас 

білім жүйесін қалыптастыру; пәннің 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. Банк тәжірибесіндегі тәуекелдер. Мемлекеттің орталық 

банкі, оның қалыптасуы мен дамуы. ҚР Ұлттық Банкінің функциялары 

мен операциялары. Фиктивті капитал және оның формалары. Қор 

биржасы. Валюталық жүйе және валюталық қатынастар ұғымы. 

Халықаралық валюталық-кредиттік институттар. 

Күтілетін нәтижелер: 

−  ақша, кредит және банктер теориясы бойынша қажетті 

теориялық білімнің белгілі бір минимумын білуі тиіс; 

−  банк саласында жұмыс істеу үшін қажетті практикалық 

дағдылары болуы тиіс; 

−  ықтимал банктік жаңалықтарды және т. б. ескере отырып, 

банк қызметінің болашақ кәсіпқойы ретінде жұмыстың негізгі 

бағыттарын алу.; 

−  Қазақстан Республикасының ақша-несие және банк 

жүйесінің жұмыс істеуінің нормативтік-құқықтық базасын білу. 

 

Қаржылық бақылау 

Деректемелері /пререквизиттері: қаржы, экономикалық теория, 

Макроэкономика  

Постреквизиттер: қазынашылықтағы бюджеттік есеп және 

есептілік, өндірістік тәжірибе 
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Мақсаты: мемлекеттік ұйымдар мен мекемелердің қызметінде 

қаржылық бақылауды жүргізудің теориялық негіздерін меңгеру және 

практикалық дағдыларын меңгеру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасында 

мемлекеттік аудит және қаржылық бақылауды ұйымдастыру негіздері. 

Сыртқы қаржылық бақылау. Республикалық бюджеттің атқарылуын 

бақылау жөніндегі есеп комитеті. Ішкі мемлекеттік аудитті жүргізу 

тәртібі. ҚР ішкі қаржылық бақылау органдары және оны реттеу. ҚР 

министрліктері мен ведомстволарындағы ішкі бақылау және аудит. 

Мемлекеттік аудит 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:  

- мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілері мен 

субъектілерінің іргелі тұжырымдамаларын, базалық санаттары мен 

экономикалық мазмұнын анықтау және түсіндіру; 

-қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит саласындағы жаңа 

білімді тану, одан әрі өз білімін жетілдіру үшін оларды практикада 

пайдалану; 

-бақылау іс-шараларының нәтижелерін зерттеу әдістерін 

анықтау, өз идеяларын қалыптастыру, дәлелді пікірлер шығару, өз 

ойларын айту; 

-кәсіби пікірлерді қалыптастыру мақсатында орын алатын 

қаржылық-статистикалық деректерді өңдеу үшін зерттеу әдістері мен 

қажетті құралдарды анықтай алады; 

-қаржылық бақылау саласындағы практикалық және кәсіби 

міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты таңдау және қолдану. 

- макро-және микро деңгейде қаржылық бақылау негіздері 

саласында кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті теориялық және 

практикалық білімді таңдау және қолдану 

- қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит негіздері 

саласындағы ақпаратты дайындау және түсіндіру, өз идеяларын, кәсіби 

пікірлерді, проблемалар мен шешімдерді қалыптастыру және олар 

туралы, соның ішінде академиялық хат дағдысын және академиялық 

адалдық принциптерін пайдалана отырып, баяндау; 
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-қаржылық бақылау және мемлекеттік аудит саласындағы жаңа 

білімдерді зерттеу үшін өзіндік танымдық іс-әрекетті жүргізу және 

оларды ары қарай өз білімін жетілдіру үшін пайдалану дағдыларын 

қолдану; 
 

Таңдау курсы 5 
 

Сақтандыру 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, қаржыға 

кіріспе/Қаржы 

Постреквизиттер: қаржылық менеджмент, банктік тәуекелдерді 

басқару, ЕАЭО елдеріндегі сақтандыру 

Мақсаты: сақтандыру саласында студенттердің терең теориялық 

білім алуы, сақтандыру ісін жүргізудің негізгі практикалық тәсілдерін, 

әдістерін меңгеру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: сақтандырудың 

экономикалық мәні. Тәуекел түсінігі және оның экономикалық салдары. 

Сақтандыру мәселелерін заңнамалық реттеу. Сақтандыру нарығы. 

Сақтандыру қызметін ұйымдастыру. Сақтандыру маркетингі. 

Актуарлық қызмет. Жеке сақтандыру. Мүліктік 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 елдердегі сақтандыру. 

Күтілетін нәтижелер: 

 сақтандыру мақсаты мен міндеттерін, сақтандыру түрлері мен 

нысандарын, актуарлық есептердің 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; 

 бірқатар жыл ішінде Қазақстан Республикасының сақтандыру 

нарығын дамыту бойынша статистикалық және ақпараттық 

материалдарды талдауды жүзеге асыру;  

 сақтандыру қызметінің қаржылық негіздерін бағалау әдістерін 

меңгеру және сақтандыру ұйымдарының қаржылық және 

инвестициялық қызметінің тиімділігін бағалауға талдау жүргізу; 
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 қаржылық талдаудың әртүрлі әдістерін қолдану негізінде 

сақтандыру саласындағы мәселелерді шешу үшін алынған білімді 

қолдана білу. 
 

               Банктік менеджмент және маркетинг 

            Пререквизиттер: қаржы/қаржы, банк ісі 

            Постреквизиттер: банктік тәуекелдерді басқару, кәсіби 

тәжірибе, дипломдық жұмысты жазу 

            Мақсаты: банктік менеджмент пен маркетингтің теориялық, 

әдістемелік және практикалық мәселелерін оқыту 

            Курстың қысқаша мазмұны: Банктік маркетинг эволюциясы. 

Маркетингті жүзеге асырудың типтік процесі. Менеджменттің қазіргі 

концепциялары. Банктік менеджмент қызметінің түрлері. Банктік 

маркетинг технологиясы құралдарын дұрыс пайдалану есебінен 

Коммерциялық банктердегі маркетингтік қызметтің тиімділігін 

арттыру. Банктік қызмет маркетингі. Банктік менеджмент. Банктік 

қызметтер менеджменті мен маркетингінің контроллингі. 

Күтілетін нәтижелер: банктік менеджмент пен маркетингтің 

негізгі ұғымдары мен санаттарын оқып білу, банктік менеджмент 

қызметінің факторларын, сондай-ақ банктік қызмет көрсетудің 

тәсілдерін білу. 
 

Таңдау курсы 6 
 

ЕАЭО елдеріндегі салық салу 

Пререквизиттер: Макроэкономика, қаржыға кіріспе/ қаржы, 

салық және салық салу/шаруашылық жүргізуші субъектілер мен 

халыққа салық салу 

Постреквизиттер: салықтық жоспарлау және салықтық бақылау, 

трансұлттық компаниялардың қаржысы 

Мақсаты:салық жүйелерін құру және дамыту саласында 

теориялық және практикалық білімді қалыптастыру, ЕЭО елдерінде 

интеграциялық үдерістер аясында олардың жұмыс істеу тиімділігін 

бағалаудың әдіснамалық негіздерін ашу. 

Курстың қысқаша мазмұны: мемлекеттің қаржы жүйесіндегі 

салық қызметінің тұжырымдамалық негіздері.Салық саясаты және оның 

мемлекеттің экономикалық даму стратегиясын іске асырудағы рөлі. 

Критерииоценкиэффективностиналоговыхсистем. Қазақстан 

Республикасының салық жүйесі. Ресей Федерациясының Салық жүйесі. 

Беларусь Республикасының салық жүйесі. Қырғыз Республикасының 

салық жүйесі. Армения Республикасының салық жүйесі. 
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Күтілетін нәтижелер: 

- Қазақстан тарихы хронологиясындағы ЕАЭО елдерінің 

тарихнамасы; 

- ЕАЭО елдерінің салық жүйелерінің даму тенденцияларын 

талдай білу;  

- Салық жүктемесінің сандық бағалауын және жүргізілетін салық 

реформаларының тиімділігін жүргізу үшін алынған теориялық білімді 

практикада қолдану;  

- Өткізілетін салық саясатының әдістерін, сондай-ақ салық 

мәселелерін шешу тәжірибесін білу; 

- Салық салуды оңтайландыру тәсілдері мен тәсілдерін пайдалана 

отырып, өзіндік жұмыс дағдыларын арттыруда алған білім жүйесін 

қолдану. 
  

Ақша-несиелік реттеу 

Пререквизиттер: Макроэкономика, қаржыға кіріспе/қаржы, 

Ақша, несие және банктер 

Постреквизиттер: банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-

қимылын ұйымдастыру, инвестицияларды қаржыландыру және 

несиелеу, халықаралық банк ісі, Халықаралық Валюта-қаржы 

қатынастары 

Мақсаты: халықаралық тәжірибені ескере отырып, 

студенттердің Қазақстан Республикасында ақша-несиелік реттеу 

саласында теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын 

қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: экономиканы ақша-несиелік 

реттеу негіздері. Мемлекеттің орталық банкі. ҚР заңнамалық актілері, 

ақша-несиелік реттеу саласындағы Қазақстан Ұлттық Банкінің 

нормативтік құжаттары. Ақша массасы мен ақша базасының көлемі мен 

құрылымын реттеу. Ақша мультипликаторын есептеу әдістері. 

Экономиканы ақша-несиелік реттеудің қазіргі заманғы 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: Берілген пәнді оқу нәтижесінде студент 

экономиканы ақша-несиелік реттеудің әдістері мен құралдарын 

қолданудың мазмұнын, жіктелуі мен ерекшелігін, орталық банктің 

ақша-несиелік реттеу субъектісі ретіндегі функцияларын білуі тиіс; 

ақша-несиелік реттеудің банк және қаржы секторына де, тұтастай 
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экономикаға да әсер етуінің макроэкономикалық салдарлары мен 

әсерлерін талдау және болжау; ақша-несиелік реттеу құралдарын 

қолданудың механизмін анықтайтын нормативтік және әдістемелік 

құжаттарды білуі тиіс.; ақша-несие саласындағы экономикалық 

міндеттерді шешу үшін аналитикалық құралдарды қолдану дағдыларын 

меңгеру. 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР 

Пән 

цик

лі 

Пән  

коды  

Пән атауы Кред. 

саны 

Семестр 

3 курс 

  Таңдау курсы 1   

БП AIS Аналитикалық ақпараттық 

жүйелер  

 
5 5 

БП МК 

CTRMK 

МК Сандық есептеу 

технологиялары және банкаралық 

клиринг 

  Таңдау курсы 2   

БП МК    GZ Мемлекеттік сатып алулар 
5 5 

БП UPCB Бағалы қағаздар портфелін басқару 

  Таңдау курсы 3   

БП 
BUOK 

 

Қазынашылықтағы бюджеттік есеп 

және есептілік 

 5 5 

БП 
ОVBР 

Банктер мен кәсіпорындардың 

өзара іс-қимылын ұйымдастыру 

  Таңдау курсы 4   

ПП PF Жобалық қаржыландыру  

5 5 ПП 
FAKB 

Коммерциялық банктердің 

қаржылық талдауы 

  Таңдау курсы 5   

ПП SSEAES ЕАЭО елдеріндегі сақтандыру 
5 5 

ПП FRP Қаржы нарықтары мен делдалдар 

 
 

Таңдау курсы 1 

Аналитикалық ақпараттық жүйелер  

Пререквизиттер:Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. 

           Постреквизиттер: Кәсіптік тәжірибе, дипломдық жұмысты жазу 
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Мақсаты: «Аналитикалық ақпараттық жүйелер " - бұл 

деректердің аналитикалық тізімдерін құру, зерттелген деректерді 

құрылымдық-аналитикалық және статистикалық талдау, нақты 

экономикалық жағдайларды модельдеуде әдістер мен әдістерді қолдану 

дағдыларын игеру және алынған деректерді талдау нәтижелерін дұрыс 

бағалау мүмкіндігі. 

Курстың қысқаша мазмұны: Математикалық есептеулер 

пакеттерінің сипаттамасы. Есептеу қорытындыларын шығару. 

Деректерді шоғырландыру. Алмастыру кестелерін пайдалану. 

Деректерді талдау шешімін іздеу. Деректер базасын сүзгілеуді 

пайдалану. It сценарий менеджерін пайдалану. Жиынтық кестелерді 

қолдана отырып деректерді талдау. Деректерді талдау үшін графиктер 

құру. Талдау пакетін қолдана отырып статистикалық деректерді талдау. 

STATGRAPHICS ЖПП-дағы деректерді статистикалық талдау. Mathcad 

АҰП-дағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын автоматтандыру құралдары. 

MatLab PPP-де деректерді өңдеу және талдау құралдары. 

Күтілетін нәтижелер: 

зерттелетін деректерді талдау әдістері мен модельдері 

саласындағы құзыреттер, графиктер құру және деректерді талдау үшін 

сызықтық емес теңдеулерді шешу, электрондық кестелер ортасында 

жұмыс істеу 
 

Сандық есептеу технологиялары және банкаралық клиринг 

Пререквизиттер:Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, 

Экономикадағы Математика, Банк ісі. 

Постреквизиттер: Кәсіптік тәжірибе, 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 мазмұны: Деректерді талдау үшін графиктер 

құру. Талдау пакетін қолдана отырып статистикалық деректерді талдау. 

STATGRAPHICS ЖПП-дағы деректерді статистикалық талдау. Mathcad 

АҰП-дағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын автоматтандыру құралдары. 

MatLab PPP-де деректерді өңдеу және талдау құралдары. 

Күтілетін нәтижелер: 

сандық технологиялар, есептеулердің және банкаралық 

клирингтің сандық технологияларының әдістері мен модельдері 

саласындағы құзыреттер 

 

Таңдау курсы 2 
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Мемлекеттік сатып алулар  

Пререквизиттер: Қаржылық бақылау  

           Постреквизиттер:  Кәсіптік тәжірибе, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: мемлекеттік сатып алудың сипаттамасын, түрлерін және 

оларды жүзеге асыруды зерделеу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Аралас типтегі қазіргі 

экономикада мемлекеттік сатып алу жүйесі міндетті, ажырамас басқару 

элементі болып табылады және әлеуметтік қажеттіліктерді қамтамасыз 

ету функцияларын ғана емес, сонымен бірге экономиканы мемлекеттік 

реттеу функцияларын да орындауға арналған. Қазақстанның ұлттық 

шаруашылық жүйесін дамытудың қазіргі кезеңі жаңа талаптарды 

қалыптастыратын күрделі, серпінді өзгеретін жағдайларда бүкіл 

экономикалық тетіктің де, жекелеген өңірлердің, кәсіпорындардың, 

салалардың, кешендердің де тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 

қабілетті басқарудың жаңа әдістерін іздеумен байланысты. Осылайша, 

студенттер мемлекеттік сатып алу саласында алған білімдерін қолдану 

дағдылары мен практикалық дағдыларын қалыптастыра алады, сондай-

ақ кәсіби және жеке өзін-өзі жетілдірудің оңтайлы жолдарын таба 

алады. 

Күтілетін нәтижелер: 

- Мемлекеттік сатып алу саласындағы білімді қалыптастыру ; 

- Мемлекеттік сатып алудың табыстылығы мен тәуекелділігін 

бағалай білу; 

- мемлекеттік сатып алуда түрлі құралдар мен әдістерді қолдана 

білу.; 

-  трендтерді белгілеу арқылы уақыт қатарларын талдай білу, 

ондағы бағалардың мінез-құлқын болжауға болады. 

Бағалы қағаздар портфелін басқару  

Пререквизиттер: қаржыға кіріспе, Экономикалық теория 

Постреквизиттер: кәсіби тәжірибе, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: Бағалы қағаздар портфелін басқару жүйесін зерделеу, 

оның кірістілігін анықтауды үйрену. 

Бағалы қағаздар портфелінің мәні.Бағалы қағаздар портфелінің 

түрлері және олардың сипаттамасы. Бағалы қағаздар портфелінің 

күтілетін кірістілігі. Бағалы қағаздар портфелінің күтілетін тәуекелі. 

Активтердің кірістілігін бағалау модельдері. Бағалы қағаздар портфелін 

басқару тиімділігін бағалау. Бағалы қағаздар портфелін стратегиялық 

басқару 
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Күтілетін нәтижелер: Бағалы қағаздар портфелін басқару, оның 

кірістілігі мен тәуекелділігін бағалау саласындағы білімді 

қалыптастыру. 

 

Таңдау курсы 3 

 

Қазынашылықтағы бюджеттік есеп және есептілік 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Қаржылық мониторинг. 

Постреквизиттер: кәсіптік практика, дипломдық жұмысты жазу 

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. 

 

Банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-қимылын 

ұйымдастыру 

Пререквизиттер: Банк ісі, Корпоративтік қаржы, 

Инвестицияларды қаржыландыру және Кредиттеу 

Постреквизиттер: кәсіптік практика, дипломдық жұмысты жазу 
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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 

 

Таңдау курсы 4 

 

Жобалық қаржыландыру  

Пререквизиттер: кәсіпкерлік, Экономикадағы Математика, 

Корпоративтік қаржы, Инвестицияларды қаржыландыру және 

Кредиттеу 

Постреквизиттер: кәсіптік практика, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: студенттердің қолданыстағы және жаңадан құрылған 

бизнес-бірліктерді, олардың жобалық қаржыландыру түріндегі 

инвестициялық жобаларын қаржыландыруды ұйымдастыру, сондай-ақ 

жобалардың тиімділігін және жобаларды іске асырумен байланысты 

ықтимал тәуекелдерді бағалау саласындағы білімдерін қалыптастыру 

Курстың қысқаша сипаттамасы: жобалық қаржыландырудың 

мәні және оның ерекшеліктері. Жобаларды қаржыландырудың 

ұйымдастырушылық нысандары мен қатысушылары. Жобаны 

қаржыландыру көздері. Қаржыландыру түрлері. Жобалық 

қаржыландыру кезінде инвестициялық жобаның орындалуын 

мониторингтеу және талдау. Жобаның бизнес жоспарын әзірлеу. 

Жобаның қаржылық моделін әзірлеу және қаржылық көрсеткіштерін 

есептеу. Жобалық қаржыландыру кезіндегі инвестициялық жобалардың 

тиімділігін экономикалық бағалау. Жобалық тәуекелдерді басқару. 

Қазақстан Республикасы Даму Банкінің қызметі шеңберінде жобалық 

қаржыландыруды ұйымдастыру тәсілдері. Қазақстанның құрылыс 

саласындағы жобалық қаржыландыру жүйесі. ҚР өнеркәсіп секторын 

жобалық қаржыландыруды ұйымдастыру. Қазақстанда жаңа 
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технологияларды жобалық қаржыландыру. Жобалық 

қаржыландырудың әлемдік нарығы.   

Күтілетін нәтижелер:  

- Жобалық қаржыландыруды ұйымдастырудың негізгі 

принциптерін, құралдары мен нысандарын білу;;  

- Жобаны ерекше тәуекелдер, әлеуетті қатысушылар және 

қаржыландыру көздері тұрғысынан талдай білу;  

- Жобаның әлеуетті қатысушыларының негізгі мүдделерін, олар 

өздері қабылдай алатын міндеттемелерді анықтау және талдау;  

- Қаржылық есептерді орындау, жобаның қаржылық моделін 

әзірлеу;  

- Жобаны қаржыландыруды ұйымдастырсын және менеджер 

ретінде оның орындалу барысын бақылауды жүзеге асырсын. 

 

 

Коммерциялық банктердің қаржылық талдауы 

Пререквезиттер: 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 5 

 

ЕАЭО елдеріндегі сақтандыру 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, қаржы/қаржы, 

сақтандыру. 

Постреквизиттер: кәсіптік практика, дипломдық жұмысты жазу 




