
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В04102 Қаржы 

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

6В04 Бизнес, басқару жəне құқық 

Дайындық 

бағыттарының коды 

мен жіктелуі 

6В041 Бизнес жəне басқару 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен атауы 

6В04102 Қаржы 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В046 Қаржы, экономика, банк жəне сақтандыру ісі 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Қазіргі заманғы қоғамдық даму үрдістерін ескеретін теориялық 

дайындықтың жоғары деңгейі, тиісті кадрларды даярлау саласындағы 

жетекші отандық жəне шетелдік мамандарды оқу процесіне енгізу. 

2. Ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын дамыту, əртүрлі меншік 

нысанындағы кəсіпорындардың қызметін ұйымдастырудың қазіргі 

заманғы əдістері мен технологияларын іс жүзінде қолдануға 

бағытталған жобаларды орындау. 

3. Өзін-өзі дамыту аспектісінде кəсіби қызметті ұйымдастыруға баса 

назар аудару, оның шеңберінде бакалавр тұрақты кəсіби өзін-өзі 

жетілдіруге бағытталған. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Қаржы саласында білікті мамандар даярлау, студенттердің 

қаржылық, банк жүйелерін ұйымдастыру жəне қызмет ету, 

сақтандыру, салық жəне салық салу, бағалы қағаздар нарығы, 

мемлекеттік жəне Корпоративтік қаржыны басқару, қаржылық 

бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу саласында кəсіби дағдыларын 

қалыптастыру. 

БББ міндеттері 1. "Рухани жаңғыру" мемлекеттік бағдарламасына сəйкес 

құндылықтары бар, еңбек нарығында сұранысқа ие, Қазақстанның 

қазіргі жағдайының ерекшелігін ескере отырып, нарықтық экономика 

жағдайында тиімді жұмыс істеуге қабілетті кəсіби мəдениеттің 

жоғары деңгейіне ие жоғары кəсіби мамандар даярлау. 

2. Экономика жəне қаржы саласында сапалы білім алу. 

3. Өзін-өзі дамыту үшін əлеуеті бар, экономиканың өзгермелі 

жағдайларына тез бейімделетін бəсекеге қабілетті тұлғаны оқыту 

жəне тəрбиелеу. 

БББ оқыту 

нəтижелері 

Білім беру бағдарламасы бойынша бітіруші білім алуға қабілетті 

болады: 

1. цифрлық жəне жаһандық экономикалық нарықпен байланысты 

қазіргі заманғы проблемаларды түсіну; 

2. бизнес деректерге талдау жүргізу, статистикалық деректермен 

жұмыс істеу жəне бизнес шешімдерді ғылымдан алынған əдістерді 

пайдалана отырып моделдеу; 

3. менеджмент туралы ғылыми ұсыныстарға сəйкес басқаруға 

дайындығын көрсету; 

4. интернетте түрлі төлем жүйелерімен жұмыс істеу; 

5. криптондық валютаның жұмыс істеу негіздерін білу; 

6. экономикалық жəне қаржылық өлшемдер бойынша инновацияның 

өмірлік циклінің кезеңдерін моделдеу жəне сəйкестендіру; 

7. салық салуды есептеу, оның қаржылық жəне басқарушылық 



шешімдерге əсерін түсіну; 

8. пайдаланушыларды, клиенттерді, сондай-ақ технологияларды 

енгізу немесе əзірлеу үшін бизнес-қажеттіліктерді талдау; 

9. бизнестің бəсекеге қабілеттілігі мен табыстылығын арттыру жəне 

стратегиялық жоспарлау мақсатында деректерді зияткерлік талдау 

дағдыларын пайдалану; 

10. инновациялық жобаларды басқару жəне инновациялық өнімдерді 

енгізу; 

11. математикалық, статистикалық жəне сандық əдістермен типтік 

ұйымдастыру-басқару есептерін шешу. 

12. əлеуметтік, этникалық, конфессиялық жəне мəдени 

айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, командада 

жұмыс істеу; 

13. кəсіби міндеттерді шешу үшін коммуникацияны ауызша жəне 

жазбаша нысанда мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінде құру; 

14. ұйымдастырушылық қабілетін, көшбасшылық қасиеттерін жəне 

белсенді өмірлік ұстанымын көрсету, этикалық жəне құқықтық мінез-

құлық нормаларын меңгеру. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже Білім беру бағдарламасы бойынша бизнес жəне басқару бакалавры 

6В04102 Қаржы 

Лауазымдарының 

тізімі 

Қаржы жөніндегі бас жəне жетекші маман, қаржы жөніндегі маман, 

қаржы директоры, коммерциялық менеджер, қаржы аналитигі, 

аудитор немесе ревизор, сыртқы экономикалық қызмет жөніндегі 

маман; республикалық, аймақтық жəне жергілікті деңгейдегі 

мемлекеттік органдарда, банктерде, биржаларда, қаржы жəне 

сақтандыру компанияларында, инвестициялық қорларда, ҚР Қаржы 

министрлігінде, ҚР Ұлттық банкісінде, мемлекеттік емес зейнетақы 

қорларында, қазынашылық органдарында, түрлі деңгейдегі 

əкімшіліктер жанындағы қаржы басқармалары мен бөлімдерінде, 

меншіктің барлық нысандарындағы кəсіпорындар мен ұйымдардың 

қаржы қызметтерінде, яғни жоғары кəсіби білімді қажет ететін 

лауазымдарда жұмыс істей алады. 

Кəсіби қызмет 

объектісі 

Түлектердің кəсіби қызметінің объектілері республикалық жəне 

аймақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар болып табылады: 

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, ҚР Экономика жəне 

бюджеттік жоспарлау министрлігі, ҚР Ұлттық банкі, ҚР Қаржы 

рыногы мен қаржы ұйымдарының қызметін реттеу жəне қадағалау 

жөніндегі агенттік, министрліктер мен ведомстволар, банктер, 

сақтандыру, зейнетақы,ипотекалық жəне лизингтік компаниялар, 

ломбардтар, кредиттік серіктестіктер, биржалар; бюджеттік 

мекемелер мен ұйымдар, инвестициялық қорлар, əр түрлі ұйымдық-

құқықтық нысандардың шаруашылық жүргізуші субъектілері, 

экономикалық соттар, ҚР Экономикалық жəне сыбайлас 

жемқорлықпен күрес жөніндегі агенттігі, сондай-ақ ғылыми-зерттеу 

ұйымдары, жоғары оқу орнына дейінгі мекемелер (мектеп, гимназия, 

лицей, колледждер). 
 


