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 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТЫ 

 

Қаржы саласында серпінді өзгеріп отыратын сыртқы орта 

жағдайларында шешімдер қабылдау үшін әлеуметтік-мобильді, жан-

жақты іргелі білімі бар бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау. 

 

 

 

 

 

 

 

БІЛІКТІЛІК СИПАТЫ 

 

 

 

 

БЕРІЛЕТІН ДӘРЕЖЕ  

 

Бизнес және басқару бакалавры 
 

 

 

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ САЛАСЫ 

 

- салықтық-бюджеттік мекемелер; 

- қаржылық-банктік мекемелер; 

- сақтандыру ұйымдары;  

-  нарықтық экономиканың шаруашылық ететін субъектілері; 

- инвестициялық, лизингтік және факторингтік компаниялар; 

- фондтық биржалар мен бағалы қағаздар нарығы. 

 

 

 

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ 

НЫСАНЫ 

- Қазақстан Республикасының ұлттық банкі және банк жүйесінің 

мекемелері;  

 Қазақстан Рспубликасының ұлттық экономика және қаржы 

министрлігінің, қазынашылығы;  

 ҚР қаржылық бақылау мен қадағалауы бойынша салық комитеті мен 

мекемелер; 

  сақтандыру, лизингтік компаниялары, ломбардтар, биржалар, 

инвестициялық қорлар;  

 әртүрлі ұйымдастырушылық-құқықтық формалардың жұмыс 

істейтін субъектілері. 

 

 БІЛІМ БЕРУ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫ 

Қаржы менеджменті 

Банк ісі 

 

 

 

ТРАЕКТОРИЯЛАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 шаруашылық жүргізуші субьектінің төлем жүргізуші 

қабілеттілігінің, кредит төлеу қабілеттілігінің сараптамасы негізінде 

кәсіпкерліктің әртүрлі салаларында ұтымды қаржылық шешімдерді 

қабылдау; 

 ҚЕХС-қа сәйкес бухгалтерлік және қаржылық ақпаратты саралау 

және түсіндіру қабілеті;  



 шаруашылық жүргізуші субъектінің инвестициялық қызығушылығын 

анықтау; 

 биржалық операцияларды жүзеге асыру техникасын меңгеру; 

 исламдық қаржыландыру, мұсұлман елдеріндегі қаржылық 

институттарының негіздері мен ерекшеліктерін меңгеру; 

 ҚР-ның кредиттік-банктік жүйесінде өзгерістерде жағдайларды 

бағалау мен талдау;  

 бизнес-жобаларды талдау, оларды жүзеге асыру үдерісін бақылау. 

«ҚАРЖЫ МЕНЕДЖМЕНТІ» 

ТРАЕКТОРИЯСЫ 

БОЙЫНША ОҚЫТУ 

НӘТИЖЕЛЕРІ  

 

 

 

 

 

БІЛУІ ТИІС: 

 

- қаржы менеджменті дамуының заңдары мен заңдылықтарын; 

 қаржы менеджментінің негізгі концепцияларын; 

 стратегии управления финансовыми ресурсами; қаржы ресурстарын 

басқару стратегияларын; 

 активтердің, инвестициялық жобалардың, ұйымдардың қаржылық 

қауіптерін бағалаудың тәсілдері мен әдістерін. 

 

 ІСТЕЙ АЛУЫ ТИІС: 

 

 

- қаржылық есеп беруді талдау;  

 қабылданатын қаржылық және инвестициялық шешімнің 

табыстылығы мен тиімділігін, тәуекелділігін бағалау; 

 инвестициялау және қаржыландырудың әртүрлі жағдайларында 

оларды бағалау және инвестициялық жобаларды әзірлеу; 

айналым капиталымен басқару саласында шешімдерді дәлелдеу, 

 компаниялардың қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді 

қаржыландыруының дереккөздерін таңдауды дәлелдеу; 

 қаржы құралдарына баға қою;  компанияның тиімді дивидендті 

саясатын құру;  

 ұйымдастырушылық жағдайға сәйкес басқару стилін таңдау; 

 даулы жағдайда тәртіпті басқару, ұйымда жайлы моральдық-

психологиялық климатты қалыптастыру және қолдау. 

  

ДАҒДЫЛАРДЫ МЕҢГЕРУІ 

ТИІС: 

- кәсіпорынның қаржылық есеп беруін талдау; 

 экономиканың әртүрлі жағдайында компанияның дамуының, сату 

динамикасының, ақша ағынының дамуын әдістермен және құралдармен 

модельдеу; 

 сандық талдау мен қаржылық болжау жасау;  



 активтердің бағасы мен әртүрлі қаржылық құралдар; 

 қаржылық және фонд нарығының негізгі құралдарының 

тәуекелділігін ескеру; 

 менеджменттің, жұмыстың конкреттік кезеңін орындауды 

жоспарлау және ұйымдастырудың заманауи құралдарын қолдану. 

«БАНК ІСІ» 

ТРАЕКТОРИЯСЫ 

БОЙЫНША ОҚЫТУ 

НӘТИЖЕЛЕР  

 

 

БІЛУІ ТИІС: 

 

- экономикадағы қаржы делдалы ретінде банктердің мәні, қызметі 

және рөлін; 

 Қазақстанның банк жүйесінің қызметін реттейтін заңдылықтардың 

негізін;  коммерциялық банктердің актив және пассив операцияларын 

жүзеге асыру механизмін; 

 «чистый спред», кірістілік пен табыстылық коэффициенттерін; 

 валюталық операциялардың түрлері мен оларды жүзеге асырудың 

механизмін;  

 шетелдік серіктестерімен бірге Қазақстан Республикасының 

банктері мен компанияларының халықаралық есебін ұйымдастыруды. 

ІСТЕЙ АЛУЫ ТИІС: 

 

 негізгі банктік операцияларды орындау; 

 шетел валюталарымен және бағалы қағаздармен, сенім қорымен 

операциялар жүргізу; 

 абсолюттік және салыстырмалы көрсеткіштер өзгерістерінің 

себептері мен салдарын анықтау; 

 Қазақстанның кредиттік-банктік жүйесінде өзгерістердегі 

жағдайды дұрыс бағалау және талдау; 

 ҚР Ұлттық Банкі трансмиссиялық механизмі каналдары мен 

құралдарын қолдану мүмкіндіктерін жобалау. 

ДАҒДЫЛАРДЫ МЕҢГЕРУІ 

ТИІС: 

- микро және макро деңгейінде банктік операциялар талдауында 

аналитикалық құралдарды дербес және жүйелі түрде қолдану; 

 өткізілген зерттеулердің нәтижесі бойынша нақты 

қорытындыларды логикалық түрде құру; 

 банктік өнімнің табысын есептеу; 

 банктің кредиттік портфелін қалыптастыру және кредиттік ұйым 

қызметінің негізгі көрсеткіштерінің есебін жүргізу. 

 


