І- БӨЛІМ. «6В04104 - Қаржы»
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ
(2021 ж қабылданған)
Қазақстан Республикасы Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпығы
міндетті білм беру стандартының №1604 қаулысының 2018 жылғы 31
қазанындағыкредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру
Ережесі бойынша (№563 қаулысының 2018 жылғы 12 қазанындағыөзгерістер және
толықтырулармен), басшылардың, мамандардың және басқа да қызметшілер
лауазымдарының біліктілік анықтамалығы (Қазақстан Республикасы Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 21 мамырдағы № 201-ө-м
бұйрығымен бекітілген (17.04.2013 № 163-ө-мөзгерістер және толықтырулармен)
негізінде әзірленген.
1.Факультет: Бизнес жәнеақпараттық технологиялар
2. ОБ атауы мен коды: «6В04104 - Қаржы»
3.ОБ түрі: әрекет етуші
4.Оқу траекториясы:
1.Қаржылық менеджмент және салықтар;
2.Қаржы нарығы және тәуекелдерді басқару.
5.Білім беру бағдарламасының мақсаты: Қаржы саласында мамандарды даярлау
мақсаты студенттердің банк жүйесін ұйымдастыру және қызмет ету, сақтандыру, салық
және салық салу, бюджеттік сала және корпорацияның қаржыларын басқару саласында
кәсіби дағдыларын қалыптастыру болып табылады.
6.ҰБШ деңгейі бойынша: 6-ші деңгей
СБШ деңгейі бойынша: 6-ші деңгей
7.Біліктілік пен лауазымдар тізбесі:
Бакалавриат түлегіне "6В04104 - Қаржы" білім беру бағдарламасынан бизнес және
басқару бакалавры дәрежесі беріледі.
"Қаржы" білім беру бағдарламасы бойынша білім алушылар әртүрлі деңгейдегі
қаржы органдарында: банктерде, биржаларда, сақтандыру компанияларында,
инвестициялық қорларда, меншіктің барлық нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың
экономикалық қызметтерінде, жоғары экономикалық білімді талап ететін лауазымдарда
кәсіби жұмысқа дайындалуы тиіс.
Түлектердің біліктілігі және лауазымдары бойынша білім беру бағдарламасы
"6В04104" "Қаржы" сәйкес анықталады лауазымдарының біліктілік анықтамалығына,
басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер Министрінің бұйрығымен бекітілген
еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 21 мамыр 2012 жылғы № 201-ө-м:
1. Қаржы бөлімінің бастығы (қаржы директоры)
2. Офис-менеджер
3. Бағалы қағаздар бойынша талдаушы, инвестиция саласындағы талдаушы
(қаржы талдаушысы)
4. Сақтандыру саласындағы талдаушы (андеррайтер)
5. Биржалық маклер
6. Брокер
7. Дилер
8. Салықтар мен алымдар жөніндегі Консультант
9. Инвесторлармен байланыс жөніндегі маман
10. Кедендік ресімдеу маманы (декларант)
11. Экономист
12. Сақтандыру агенті және т. б.
8. Бітірушінің біліктілік сипаттамасы:
8.1 Кәсіби қызмет саласы

Кәсіби қызмет саласы экономиканың нақты секторы, қаржы-банк жүйесі, бизнес
және кәсіпкерлік болып табылады.
8.2 Кәсіби қызмет нысандары
- ұйымдағы қаржылық жоспарлау және қаржылық бақылау;
- ақша қаражаттарының қозғалысы мен ұйымның қаржысын басқару;
- ұйымның инвестициялық қызметі және инвестициялық тиімділікті бағалау;
- коммерциялық банктер;
- Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесінің және мемлекеттік бюджеттен
тыс қорлардың әртүрлі деңгейлеріндегі бюджеттердің кірістері мен шығыстары;
- несиелік серіктестіктер;
- несиелік ұйымдардың белсенді және пассивті операциялары;
- эмиссиялық қызмет және бағалы қағаздарды орналастыру;
- бағалы қағаздар нарығындағы инвестициялық талдау;
- сақтандыру қызметі;
- валюталық және кедендік бақылау;
- халықаралық қаржылық және ақша қатынастары және т.б.
8.3 Кәсіби қызмет пәні
6В04104-Қаржы білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің
пәні болып табылады:
- қаржы-несие саясаты стратегиясының бағыттарын анықтау және оны іске асыру
тетігін әзірлеу;
- қаржылық өзара байланысты ұйымдастыру, жоспарлау, бюджеттеу және
қаржылық-экономикалық процестерді болжау дағдыларын меңгеру;
-валюталық-несиелік реттеу және төлем балансын жасау әдістемесін білу;
- қаржы ұйымдарының халықаралық тәжірибесін зерделеу және оны отандық
тәжірибеге бейімдеу;
- банктік және банктік емес ұйымдар мен мекемелердің қызметін ұйымдастырудың
әдістері мен тәсілдерін меңгеру.
8.4 Кәсіби қызмет түрлері
Бакалаврлар алған теориялық білімдерін бакалаврдың кәсіби қызмет саласы
бойынша қолдана білуі тиіс. – осы мамандық бойынша бітірушінің кәсіби, талдау, кеңес
беру қызметін меншіктің барлық нысанындағы және қызмет саласындағы кәсіпорындарда,
қаржы органдары мен сақтандыру ұйымдарында, банк мекемелерінде, ипотекалық,
лизингтік, факторингтік, брокерлік, зейнетақы, инвестициялық компанияларда,
ломбардтарда, микро–кредиттік ұйымдарда, кредиттік серіктестіктерде, бағалы қағаздар
рыногында, Сақтандыру, Қаржы және инвестициялық нарықтарда, ақша және капитал
нарықтарында жүзеге асырады, сондай– ақ тиісті ұйымдарда ғылыми-зерттеу қызметін
жүргізеді.
- ұйымдастырушылық-технологиялық қызмет. Бітіруші қаржы және салық
органдарында, кәсіпорында, сақтандыру ұйымдарында, банктерде және басқа да қаржы
мекемелерінде білікті жұмыс істеу үшін дағдыларға ие болуы, бухгалтерлік есептің
ғылыми-әдістемелік және ұйымдастыру-технологиялық базасын құруға қатысуы, басқа
мамандармен бірлесіп басқарудың неғұрлым тиімді әдістерін, бизнесті ұйымдастырудың
ережелері мен рәсімдерін әзірлейді және қолданады, капитал нарығында қаржы
институттарының қызметіне белсенді қатысу; Компанияның корпоративтік имиджін
қолдау және дамыту; қаржылық және салық органдарының;
-өндірістік-технологиялық қызмет осы мамандық бойынша бітірушілер үшін
айрықша міндет болып табылады, өйткені білім беру процесі олардан ақпаратты жинау
және жинақтау процесіне байланысты барлық мәселелерді егжей-тегжейлі зерттеуді талап
етеді;
- білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың ғылыми-зерттеу қызметі
Бітірушілердің есеп айырысу-жобалау қызметі жаңа кәсіпорынды немесе экономикалық

жобаны ұйымдастыруға қатысты және қызметті кеңейту үшін кредиттер, қарыздар және
қаржылық қолдаудың өзге де түрлерін алу үшін қажетті мамандандырылған құжаттардың
(техникалық-экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және т. б.) тиімділігін талдау үшін
деректерді ұсына отырып, жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесінде жүзеге
асырылады.;
- осы бейіндегі түлектердің білім беру (педагогикалық) қызметі орта арнаулы
оқу орындарындағы кәсіби қызмет болып табылады.
Жалпы негізгі құзыреттер:
- Ана тілі, шет тілі саласында:
Білу: қарым-қатынас технологиясын, коммуникация стратегиясын(КК1) .
Игеру: сындарлы диалог құрып, қарым-қатынас полимәдени, полиэтничном және
көп конфессиялы қоғамдағы (КК2).
Дағдыларды игеру:кәсіби қызмет саласындағы ақпаратты алуға және бағалауға
мүмкіндік беретін деңгейде шет тілдерінің бірін меңгеру(КК3).
- іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық
дайындық саласында:
Білу:персоналды басқару әдістері(КК4).
Игеру: міндеттерді тұжырымдау және шешу, талдау; алынған нәтижелерді
дәлелдеу; кәсіби қызметте жаратылыстану-ғылыми пәндердің негізгі заңдарын,
формулаларын қолдану (КК5).
Дағдыларды игеру:ғылыми-зерттеу және академиялық жазу дағдылары (КК6).
- компьютерлік технологиялар саласында:
Білу:ақпараттандырумен байланысты негізгі тұжырымдамалар, қағидаттар,
теориялар және фактілер; негізгі ақпараттық технологиялар (КК7).
Игеру: кәсіби қызметте ақпараттық технологияларды қолдану және пайдалану
(КК8).
Дағдыларды игеру: қазіргі заманғы ақпараттық құралдарды пайдалана отырып
бағдарламалау (КК9).
- әлеуметтік-мәдени қызмет саласында:
Білу: этикалық, рухани және мәдени құндылықтар, әлеуметтік мінез-құлықты
реттеудің негізгі заңдылықтары мен формалары, жеке тұлғаға әлеуметтік көзқарас,
Қазақстан
халықтарының
дәстүрлері
мен
мәдениеті,
қоғамның
даму
тенденциялары(КК10).
Игеру: әр түрлі әлеуметтік жағдайларда адекватты бағдарлану, креативті ойлау,
әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болу, белсенді өмірлік
позиция болу (КК11).
Дағдыларды игеру: әлеуметтік-мәдени зерттеулер, проблемалық жағдайларды
талдау әдістерімен(КК12).
- оқу қызметі саласында:
Білу: корпоративтік басқарудың негізгі қағидаттары (КК13).
Игеру: кәсіби практиканың әр түрлі салаларындағы типтік есептерді шешу үшін
қажетті санаттар мен әдістер жүйесін қолдану, теориялық және эксперименталды
зерттеулерді қолдану, әртүрлі кәсіби есептерді шешу кезінде алынған деректерді өңдеу
үшін математикалық талдау, статистикалық бақылау мен модельдеудің негізгі әдістерін
қолдану, ғылыми мақалаларды, есептерді, қорытындыларды және т. б. рәсімдеу және
кәсіби есептерді шешу кезінде мәліметтерді кейіннен қолдану арқылы библиографиялық
және ақпараттық-іздестіру жұмыстарын жүргізу (КК14).
Дағдыларды игеру: қарым-қатынас пен диалог орнату, адамдарды сендіру және
қолдау; стандартты емес жағдайларда ұйымдастыру-басқару шешімдерін табу және олар
үшін жауапкершілікті қабылдауға дайын болу, оқу және өндірістік практикалардан өту
кезеңінде теориялық білімді тиімді бекіту, мамандану пәндерін саналы таңдау, өз
қызметін талдау және өз қызметін эмоциялық және когнитивтік реттеу әдістерін қолдана

білу (оңтайландыру үшін) және психикалық жай-күйі мен өз қызметін эмоциялық және
когнитивтік реттеу әдістерін (КК15).
- кәсіпкерлік, экономикалық қызмет саласында:
Білу: экономика және кәсіпкерлік қызмет негіздерін; бизнестегі кәсіпкерлік
тәуекелдердің рөлін, экономикадағы және кәсіпкерліктегі мемлекеттік сектордың
маңызын; ҚР қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелерін; жоба жетістігінің сыни
факторларын, жобаларды басқару бойынша құжаттама құрамын, жобалық жұмыстардың
декомпозициясының стандартты құралдарын; әзірленетін инновациялық процестердің
тиімділігін бағалау негіздерін; жобалық және зерттеу қызметінің әдіснамасының
негіздерін (КК16).
Игеру: экономиканы мемлекеттік реттеу әдістерін бөлу, кәсіпкерлік және
мемлекеттік қатынастарды реттейтін қағидаттар мен нормаларды қолдану; кәсіпкерлікте
тәуекелдерді реттеу әдістерін қолдану; қолданыстағы заңнамаларда бағдарлану; жобаны
басқару бойынша құжаттарды, тәуекелдерді басқару жоспарын әзірлеу; инновациялық
дамудағы практикалық міндеттерді шешу үшін алынған білімді қолдану; жобалық және
зерттеу жұмысының мақсаттары мен міндеттерін анықтау (КК17).
Дағдыларды игеру:кәсіпкерлік қызметте пән бойынша алған білімдерді
пайдалану; экономикалық және кәсіпкерлік қатынастар мен тәуекелдерді талдау;
экономикада оң нәтижелерге қол жеткізу мақсатында құқықтық нормаларды пайдалану;
компанияны дамытуда инновациялық жобаларды басқару, ғылыми, талдамалық,
статистикалық есептерді оқу және инновациялық дамуды бағалау әдістерін меңгеру;
зерттеу және жобалау жұмысының теориялық және эксперименттік нәтижелерін
рәсімдеу(КК18).
9.2 Кәсіби (арнайы) түйінді құзыреттер:
Түсінік қалыптастыру:
- коммерциялық құрылымдардың бизнес-жоспарларын жасау, бзнес құнын
бағалаудың әдістемелік негіздері (КК19);
- бухгалтерлік есеп пен есептіліктің тарихы, әдістемесі, нормативтік қамтамасыз
етілуі (KK20)
- бухгалтерлік есеп, басқару, шаруашылық жүргізуші субъектілердің, қаржы-несие
мекемелерінің қаржылық қызметін талдау және бақылау (KK21);
- кәсіпкерлік субъектілеріне заңгерлік кеңес беру, кеңес беру қызметтерін ұсыну
(KK22);
- жоғары сапалы қаржылық және банктік қызметтерді ұсыну және сақтандыру және
зейнетақы нарығын кеңейту, депозиттер мен несие нарығын жетілдіру(KK23);
- банктік қызметті ұйымдастыру, ақша қатынастарының дамуы және несие түрлері,
нысандары мен әдістерін дамыту (KK24);
- банктік қызмет көрсету нарығын, ақша айналымын, қор нарығын ұйымдастыру және
қалыптастыру саласындағы кәсіби қызмет(KK25);
Қазақстан
Республикасы
Конституциясының
негіздері,
Қазақстан
Республикасындағы бизнес-процестерді және халықаралық қатынастарды реттейтін
құқықтық нормалар (KK26);
- белгілі бір субъект пен қоғам, адам және қоршаған орта арасындағы тұлғааралық
қатынастарды реттейтін этикалық, құқықтық нормалар осы білімді практикалық қызметте
ескереді (КК27);
- қаржылық-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастырудың негіздері,
қаржы-банк жүйесі жұмысының теориялық және практикалық аспектілері, мемлекеттік
қаржыны және корпоративтік қаржыны ұйымдастырудағы шетелдік тәжірибе, сондай-ақ
нарықты реттеуде қаржы-несие құралдарын қолданудың әлемдік тәжірибесі (KK28).
істей білу:

- экономикалық процестерге әсер ету үшін экономикалық құралдар жүйесінде ақшанесие тетіктері мен ынталандыру құралдарын қолдана білу (KK29)
- қаржылық және бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастырудың
негіздерін, салық салу принциптері мен әдістерін және Қазақстан Республикасындағы
және шет елдердегі салықтық әкімшілендіруді түсіну(KK30)
- қолдана білуі керек: нарықты реттеуде қаржы-несие құралдарын қолданудың
халықаралық тәжірибесі (KK31).
дағдылары болуы керек:
- өзінің кәсіби және әлеуметтік қызметінде білім мен дағдыларды қолдану (KK32);
- компания капиталын талдау, корпорацияның қаржысын басқару, талдау негізінде
басқару шешімдерін қабылдау(KK33);
- типтік проблемалардың шешімін табуға және стандартты емес мәселелерді
шешуге, аналитикалық көзқарасты талап ететін қаржылық және банк секторындағы,
сондай-ақ мемлекеттік сатып алуларда өз бетінше жұмыс істеуге (KK34);
- ақша, салық, несие, қаржы, сақтандыру, құқық теориясы туралы білімді
практикалық қызметінде қолдана білу, қаржы-несие, бюджет және салық жүйелерін
басқарудағы негізгі құбылыстар мен өзекті мәселелердің мәнін түсіну (КК35);
- бағалы қағаздар, сақтандыру түрлері арасындағы айырмашылықты анықтау, бағалы
қағаздар нарығында және сақтандыру нарығында, сондай-ақ инвестициялық аймақта
болып жатқан экономикалық процестерге талдау жасау(KK36);
- қаржы нарығының дамуы мен жұмыс істеуіндегі инфрақұрылымның орнын бағалау
(KK37);
- шаруашылық субъектісінің экономикалық белсенділігінің экономикалық және
әлеуметтік көрсеткіштерін талдау әдістерін қолдану (KK38).
- бюджеттік жоспарлау, бюджеттің кірістерін болжау процестерін негіздеу (KK 39);
- мемлекеттің ақша-несие және фискалдық саясат мәселелерінде сауатты болуы
(KK40);
- несиелеу, несие, валюталық тәуекелдерді басқару, банктік өтімділік, венчурлық
қаржыландыру негіздері туралы білімді қолдану (КК41).
Кесте 1 - Оқу бағдарламасының паспорты
№
Өріс атауы
Ескертулер
1
Тіркеунөмірі
2
Білім беру аясындағы
6B04 Бизнес, құқық және басқару
коды және жіктемесі
3
Дайындау бағыты
6В041 Бизнес және басқару
бойынша кодыжәне
классификациясы
4
Білім беру
Бизнес және басқару
бағдарламасының тобы
5
Білім
беру 6В04104 «Қаржы»
бағдарламасының атауы
6
ОБ түрі
a) Әрекет етуші бағдарлама
7
ОБ мақсаты
"6В04104 - Қаржы " мамандығы бойынша кадрларды
даярлау бойынша Ұлттық кеңістіктегі көшбасшылықты
жүзеге асыру арқылы жоғары білім беру саласында
білім беру қызметінің жоғары сапасын ұсынуға қол
жеткізу.
8
БХСК деңгейі бойынша
0420

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19

20
21

ҰБШ деңгейі бойынша
СБШ деңгейі бойынша
ОБ
айрықшаa)
ерекшеліктері
ЖОО-серіктес (БББ)
ЖОО-серіктес (ҚДББ)
Құзыреттіліктер тізімі
Оқу нәтижесі
Оқу формасы
Оқу тілі
Кредит көлемі
Тағайындалатын дәреже

6 -деңгей
6-деңгей
Жоқ
П2.1

Күндізгі
Орыс тілі/қазақ тілі
240
«6В04104 - Қаржы» ОБ бойынша бизнес және басқару
бакалавры
даярлау №0137367 29.12.2014 ж. мемлекеттік лицензияға
арналған қосымша (15.03.2019 ж. №010)
қосымшаның

Кадрларды
бағытына
лицензияға
болуы
ОБ аккредитациясы

Мамандандырылған аккредиттеу туралы куәлік тіркеу
нөмірі: 10.06.2019 ж.SА-A №0161/2
Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз
агенттігі

Аккредитациялық
органның атауы
Аккредитацияның әрекет 10.06.2019 ж. – 07.06.2024 ж.
ету мерзімі
Пәндер бойыша мәлімет
П.2.2
Оқу нәтижесі
"6В0104-Қаржы" білім беру бағдарламасы бойынша
Бакалавр білуі және істей білуі тиіс:
1) салық жүйесінің даму және салық саясатының
жұмыс істеу кезеңдерін және салықтарды сыныптауды
бағалау, салықтарды есептеу тетігі мен төлеу тәртібін
айқындау;
2)ҚР банк жүйесінің және оның жекелеген
буындарының
қызметін
анықтайтын
негізгі
экономикалық және құқықтық нормаларды білу;
3)нарықтық экономика жағдайында корпорациялардың
қаржылық
қарым-қатынасының
теориясы
мен
практикасын
меңгеру,
әртүрлі
меншік
және
шаруашылық
формасындағы
кәсіпорындардың
қаржыларын ұйымдастыру ерекшеліктері;
4) инвестициялық жобалардың тиімділігін талдау мен
бағалауды жүргізе білу, инфляция, дағдарыс
жағдайында
қаржылық
шешімдерді
қабылдау
дағдыларын меңгеру;
5) шет мемлекеттердегі қаржы-валюта жүйесін және
валюталық операцияларды мемлекеттік басқару
жүйесін бағалай білу, банк өнімін басқаруда және оны
қазіргі кезеңде жылжытуда озық тәжірибені жинақтай
білу;
6) банк қызметін талдау әдістерін дайындау, ақпаратты

талдау және қаржылық шешімдерді қабылдау
дағдыларын меңгеру;
7) салық қызметі органдарының салық заңнамасының
орындалуына, міндетті зейнетақы жарналарының
толық және уақтылы аударылуына бақылау жүргізу
дағдыларын әзірлеу, мемлекеттік бюджеттің жұмыс
істеу негіздері саласында: елдің басты қаржылық
жоспары ретінде санат ретінде білімді меңгеру ;
8) сенімді қаржылық есептілікті жасау мақсатында
есептік тіркелімдермен жұмыс істей білу, сондай-ақ
оны талдау дағдыларын қалыптастыру

РАЗДЕЛ 1.ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«6В0404 - ФИНАНСЫ»
(Прием 2021 г.)
Разработана на основе ГОСО ВО РК от31 октября 2018 года № 604, Правил
организации учебного процесса по кредитной технологии обучения(с изменениями и
дополнениями от 12 октября 2018 года № 563),
Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов
и других служащих (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
населения РК от 21 мая 2012 года № 201-п-м(с изменениями и дополнениями от
17.04.2013 № 163-П-М).
1.Факультет:Бизнес и информационные технологии
2.Наименование и код ОП: «6В04104 - Финансы»
3.Вид ОП: действующая
4.Траектория обучения
1.Финансовый менеджмент и налоги;
2.Финансовые рынки и управление рисками.
5.Цель образовательной программы: Цель подготовки специалистов в области
финансов заключается в формировании у студентов профессиональных навыков в сфере
организации и функционирования банковской системы, страхования, налогов и
налогообложения, бюджетной сферы и управления финансами корпорации.
6.Уровни по НРК: 6 уровень
Уровень ОРК:6 уровень
7.Перечень квалификаций и должностей:
Выпускнику бакалавриата ОП «6В04104 - Финансы» присуждается степень
бакалавра бизнеса и управления по образовательной программе: «6В04104 - Финансы»
Обучающиеся по образовательной программе "Финансы" должен быть подготовлен
к профессиональной работе в финансовых органах разных уровней: банках, биржах,
страховых компаниях, инвестиционных фондах, экономических службах предприятий и
организаций всех форм собственности, на должностях, требующих высшего
экономического образования.
Квалификации и должности выпускников по образовательной программе «6В04104
- Финансы» определяются в соответствии с квалификационным справочником
должностей, руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного приказом
Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012
года № 201-п-м:
1. Начальник финансового отдела (финансовый директор)
2. Офис-менеджер
3. Аналитик по ценным бумагам, аналитик в области инвестиций (финансовый
аналитик)
4. Аналитик в области страхования (андеррайтер)
5. Биржевой маклер
6. Брокер
7. Дилер

8.
9.
10.
11.
12.

Консультант по налогам и сборам
Специалист по связям с инвесторами
Специалист таможенного оформления (декларант)
Экономист
Агент страховой и др.

8. Квалификационная характеристика выпускника:
8.1 Сфера профессиональной деятельности
Сферой профессиональной деятельности является реальный сектор экономики,
финансово-банковская система, бизнес и предпринимательство.
8.2 Объекты профессиональной деятельности
- финансовое планирование и финансовый контроль в организации;
- управление денежными потоками и финансами организации;
- инвестиционная деятельность организации и оценка эффективности инвестиций;
- коммерческие банки;
- доходы и расходы бюджетов различных уровней бюджетной системы РК и
государственных внебюджетных фондов;
- кредитные товарищества;
- активные и пассивные операции кредитных организаций;
- эмиссионная деятельность и размещение ценных бумаг;
- инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг;
- страховая деятельность;
- валютный и таможенный контроль;
- международные финансовые и валютно-кредитные отношения и др.
8.3 Предмет профессиональной деятельности
Предметами профессиональной деятельности бакалавра по специальности
5В050900 – Финансы являются:
- определение направлений стратегии финансово – кредитной политики и
выработка механизма её реализации;
- обладание навыками организации финансовых взаимосвязей, планирования,
бюджетирования и прогнозирования финансово-экономических процессов;
- владение методикой валютно-кредитного регулирования и составления
платежного баланса;
- изучение международного опыта финансовых организаций и его адаптация в
отечественную практику;
-владение приемами и методами организации деятельности банковских и
небанковских организаций и учреждений.
8.4Виды профессиональной деятельности
Бакалавры должны уметь применять полученные теоретические знания. Сфера
профессиональной деятельности бакалавра – выпускники по данной специальности
осуществляют профессиональную, аналитическую, консультационную деятельности на
предприятиях всех форм собственности и сфер деятельности, финансовых органах и
страховых организациях, банковских учреждениях, ипотечных, лизинговых,
факторинговых, брокерских, пенсионных, инвестиционных компаниях, ломбардах,
микро–кредитных организациях,
кредитных товариществах, на рынке ценных бумаг,
страховом, финансовом и инвестиционном рынках, рынках денег и капиталов, а также
вести научно– исследовательскую деятельность в соответствующих организациях.
- Организационно-управленческая деятельность. Выпускник должен обладать
навыками для квалифицированной работы в
финансовых и налоговых органах, на
предприятии, в страховых организациях, в банках и других финансовых учреждениях,
участвовать в создании научно-методологической и организационно-технологической
базы бухгалтерского учета, совместно с другими специалистами разрабатывает и

применяет наиболее эффективные методы управления, правила и процедуры организации
бизнеса, принимать активное участие в деятельности финансовых институтов на рынке
капиталов; поддерживать и развивать корпоративный имидж компании;
- Производственно-технологическая деятельность является прерогативной для
выпускников по данной специальности, поскольку образовательный процесс требует от
них досконального изучения всех вопросов, связанных с процессом сбора регистрации и
обобщения информации;
- Расчетно-проектная деятельность выпускников осуществляется в техникоэкономическом обосновании проектов с предоставлением данных для анализа
эффективности специализированных документов (технико-экономическое обоснование,
бизнес-план и т.п.), касающихся организации нового предприятия или экономического
проекта и необходимых для получения кредитов, займов и иных видов финансовой
поддержки для расширения деятельности;
- Образовательная (педагогическая) деятельность выпускников данного
профиля заключается в профессиональной деятельности в средних специальных учебных
заведениях.
9. Ключевые компетенции
9.1 Общие ключевые компетенции:
9.1.1 - в области родного, иностранного языков:
Знать: технологию общения, стратегию коммуникации (КК1) .
Уметь: строить конструктивный диалог, общение в поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном обществе (КК2).
Владеть навыками: владеть одним из иностранных языков на уровне,
позволяющем получать и оценивать информацию в области профессиональной
деятельности из зарубежных источников(КК3).
9.1.2 - в области фундаментальной математической, естественнонаучной и
технической подготовки:
Знать: методы управления персоналом (КК4).
Уметь: формулировать и решать задачи, анализировать; доказывать полученные
результаты; применять формулы, основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (КК5).
Владеть навыками: письменные формы исследований и навыки написания
академических текстов(КК6).
9.1.3 - в области компьютерных технологий:
Знать: основные концепции, принципы, теории и факты, связанных с
информатикой; основные информационные технологии (КК7).
Уметь:
применять
и
использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности (КК8).
Владеть навыками: программирования с использованием современных
инструментальных средств (КК9).
9.1.4 - в области социально- культурной деятельности:
Знать: этические, духовные и культурные ценности, основные закономерности и
формы регуляции социального поведения, социологические подходы к личности,
традиции и культуру народов Казахстана, тенденции развития общества (КК10).
Уметь: адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях, креативно
мыслить, быть толерантным к традициям, культуре других народов мира, иметь активную
жизненную позицию (КК11).

Владеть навыками: методами социально-культурных исследований, анализа
проблемных ситуаций(КК12).
9.1.5 - в области учебной деятельности:
Знать: основополагающие принципы корпоративного управления(КК13).
Уметь: использовать системы категорий и методов, необходимых для решения
типовых задач в различных областях профессиональной практики, в частности, на
финансовом рынке, применять теоретическое и экспериментальное исследования,
основные методы математического анализа, статистического наблюдения и
моделирования для обработки данных, полученных при решении различных
профессиональных задач, проводить библиографическую и информационно-поисковую
работу с последующим использованием данных при решении профессиональных задач и
оформлении научных статей, отчётов, заключений и пр (КК14).
Владеть навыками: восприятия личности другого, эмпатии, установления
доверительного контакта и диалога, убеждения и поддержки людей; нахождения
организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях и готовности
принять ответственность за них, эффективного закрепления теоретических знаний в
период прохождения учебных и производственных практик, осознанного выбора
дисциплин специализаций, анализа своей деятельности и умению применять методы
эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и
психического состояния (КК15).
9.1.6 - в области предпринимательской, экономической деятельности:
Знать:основы экономики и предпринимательской деятельности; роль
предпринимательских рисков в бизнесе, значение государственного сектора в экономике и
предпринимательстве; основные положения действующего законодательства РК;
критические факторы успеха проекта, состав документации по управлению проектами,
стандартные инструменты декомпозиции проектных работ; основы оценки эффективности
разрабатываемых инновационных процессов; основы методологии проектной и
исследовательской деятельности (КК16).
Уметь:выделять методы государственного регулирования экономики, применять
принципы и нормы, регулирующие предпринимательские и государственные отношения;
использовать методы регулирования рисков в предпринимательстве; ориентироваться в
действующем законодательстве; разрабатывать документы по управлению проектом, план
управления рисками; применять полученные знания для решения практических задач в
инновационном развитии; определять цели и задачи проектной и исследовательской
работы(КК17).
Владеть навыками: использования полученных знаний по предмету в
предпринимательской деятельности; анализа экономических и предпринимательских
отношений и рисков; использования правовых норм в целях достижения положительных
результатов в экономике; управления инновационными проектами в развитии компании,
чтения научных, аналитических, статистических отчетов и методами оценки
инновационного развития; оформления теоретических и экспериментальных результатов
исследовательской и проектной работы (КК18).
9.2 Профессиональные ключевые компетенции:
знать:
- составление бизнес – планов коммерческих структур, методологические основы
оценки стоимости бизнеса (КК19);
- история, методология, нормативное обеспечение бухгалтерского учета и
отчетности (КК20);

- учет, управление, анализ и контроль за финансовой деятельностью
хозяйствующих субъектов, финансово – кредитных институтов (КК21);
- оказание юридических консультаций, консалтинговых услуг хозяйствующим
субъектам (КК22);
- предоставление качественных финансово-банковских услуг и расширение
страхового, пенсионного рынков, совершенствование депозитного и кредитного рынков
(КК23);
- организация банковского дела, развитие денежных отношений, видов, форм и
методов кредита, венчурного финансирования и кредитования (КК24);
- профессиональная деятельность в организации и формировании рынка
банковских услуг, денежного оборота, фондового рынка (КК25);
основы Конституции РК, юридические нормы, регулирующие хозяйственные
процессы в Республике Казахстан и международных отношениях (КК26);
- этические, правовые нормы, регулирующие межличностные отношения между
конкретным субъектом и обществом, человеком и окружающей средой, учитывать эти
знания в практической деятельности (КК27);
основы
организации
финансово-бюджетного
и
денежно-кредитного
регулирования, теоретические и практические аспекты функционирования финансовобанковской системы, зарубежный опыт организации государственных финансов и
финансов корпораций, а также мировую практику использования финансово-кредитных
инструментов для регулирования рынка (КК28).
уметь:
- использовать денежно - кредитные и финансовые рычаги и стимулов в системе
экономических инструментов воздействия на экономические процессы (КК29)
- понимать основы организации финансово-бюджетного и денежно-кредитного
регулирования, принипы и методы налогообложения и налогового администрирования РК
и зарубежных государств (КК30)
- использовать: международную практику применения финансово-кредитных
инструментов для регулирования рынка (КК31).
- использовать знания и навыки в своей профессиональной, финансовой и
социальной деятельности (КК32);
- анализировать капитал компании, управлять финансами корпорации, принимать
на основе анализа управленческие решения (КК33);
- находить решения типовых задач и решать нестандартные задачи, самостоятельно
работать на должностях в финансово-банковской сфере, требующих аналитического
подхода, а также в сфере государственных закупок (КК34);
- использовать знания по теории денег, налогов, кредита, финансов, страхования,
права в своей практической деятельности, понимать сущность основных явлений и
назревших проблем в сфере управления финансово-кредитной, бюджетной и налоговой
системами (КК35);
- определять разницу между ценными бумагами, видами страхования,
анализировать экономические процессы, происходящие на рынке ценных бумаг и
страховом рынке, а также в мфере инвестиций(КК36);
- оценивать место инфраструктурыв развитии и функционировании финансового
рынка (КК37);
- использовать методы анализа экономических и социальных показателей
деятельности хозсубъекта (КК38).
- обосновывать процессы программно-бюджетного планирования, прогнозирования
бюджетных поступлений (КК39);
- быть компетентным в вопросах денежно-кредитной и фискальной политики
государства (КК40);

- использовать знания по основам кредитования, управления кредитными,
валютными рисками, ликвидностью банка, венчурного финансирования (КК41).
Общие сведения об образовательной программе приведены форме «Паспорт
образовательной программы» (таблица 1).
Таблица 1 - Паспорт образовательной программы
№
Название поля
Примечание
1
Регистрационный номер
2
Код и классификация
6B04 Бизнес, управление и право
области образования
3
Код и классификация
6В041 Бизнес и управление
направлений подготовки
4
Группа образовательных
Бизнес и управление
программ
5
Наименование
6B04104 «Финансы»
образовательной
программы
6
Вид ОП
b) Действующая ОП
7
Цель ОП
Цель подготовки специалистов в области финансов
заключается
в
формировании
у
студентов
профессиональных навыков в сфере организации и
функционирования банковской системы, страхования,
налогов и налогообложения, бюджетной сферы и
управления финансами корпорации.
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19

Уровень по МСКО
Уровень по НРК
Уровень по ОРК
Отличительные
особенности ОП
ВУЗ-партнер (СОП)
ВУЗ-партнер (ДДОП)
Перечень компетенций
Результаты обучения
Форма обучения
Язык обучения
Объем кредитов
Присуждаемая степень

0410
6 уровень
6 уровень
b) Нет
П 2.1

очная
Русский/казахский
240
Бакалавр бизнеса и управления по образовательной
программе «6В04104 - Финансы»
Наличие приложения к Приложения к государственной лицензии №0137367 от
лицензии на направление 29.12.2014 год (№010 от 15.03.2019 года)
подготовки кадров
Наличие
аккредитации Имеется
Свидетельство о специализированной аккредитации
ОП
Регистрационный номер: SА-A№0161/2 от 10.06.2019
г.

20
21

Наименование
аккредитационного органа
Срок
действия
аккредитации
Сведения о дисциплинах
Результат обучения

НАОКО
10.06.2019 г. – 07.06.2024 г.
П 2.2
1) оценивать этапы развития налоговой системы и
функционирования
налоговой
политики
и
классификацию
налогов,
определить
механизм
исчисления и порядок уплаты налогов;
2)знать основные экономические и правовые нормы,
определяющие деятельность банковской системы РК и
ее
отдельных
звеньев;
понимать
принципы,
организацию и содержание деятельности кредитных
организаций;
3) владеть теорией и практикой финансовых
отношений корпораций в условиях рыночной
экономики, особенности организации финансов
предприятий различных форм собственности и
хозяйствования;
4) уметь проводить анализ и оценку эффективности
инвестиционных проектов, освоить навыки принятия
финансовых решений в условиях инфляции, кризиса;
5) уметь оценивать финансово-валютную систему и
систему государственного управления валютными
операциями в зарубежных государства, обобщать
передовой опыт в управлении банковским продуктом и
его продвижения на современном этапе;
6) подготовить методы анализа деятельности банка,
овладеть навыками анализа информации и принятия
финансовых решений;
7) выработать навыки проведения контроля органами
налоговой службы за исполнением налогового
законодательства, полнотой и своевременностью
перечисления обязательных пенсионных взносов,
усвоить знания в области основ функционирования
государственного бюджета: как категории, как
главного финансового плана страны;
8) уметь работать с учетными регистрами в целях
составления достоверной финансовой отчетности, а
также формирование навыков ее анализа

SECTION 1.PASSPORT OF THE EDUCATIONAL PROGRAM
"6В04104 - Finance»
(Admission 2021.)
Developed on the basis of SES IN the Republic of Kazakhstan dated October 31,
2018 No. 604, of the Rules of organization of educational process on credit technology of
training(with the amendments and additions of 12 October 2018 No. 563),
Qualification directory of positions of managers, specialists and other employees
(approved by the order of the Ministry of labor and social protection of the Republic of
Kazakhstan dated may 21, 2012 № 201-o-m(as amended from 17.04.2013 № 163-O-M).
1.Faculty:Business and information technology
2.Name and code of OP: "6B04104 - Finance»
3.A view-OP: the current
4.The learning curve
Learning trajectory:1.Financial management and taxes; 2.Financial markets and risk
management.
5.The purpose of the educational program: the Purpose of training in the field of
Finance is to develop students ' professional skills in the organization and functioning of the
banking system, insurance, taxes and taxation, public sector and financial management of the
Corporation.
6.The levels on the NQF: level 6
Orclevel:6
7.List of qualifications and positions:
A graduate of bachelor OP "6В0406 - Finance" is awarded the bachelors degreeof business and
administration of the educational program: "6В0406 - Finance»
Students majoring in "Finance" should be prepared for professional work in financial
bodies of different levels: banks, stock exchanges, insurance companies, investment funds,
economic services of enterprises and organizations of all forms of ownership, in positions
requiring higher economic education.
Qualifications and positions of graduates of the educational program "6B0406 Finance" are determined in accordance with the qualification directory of positions, managers,
specialists and other employees, approved by the order of the Minister of labor and social
protection of the Republic of Kazakhstan dated may 21, 2012 № 201-o-m:
1. Head of Finance Department (Finance Director)
2. Office manager
3. Securities analyst, investment analyst (financial analyst)
4. Analyst in the insurance industry (underwriter)
5. Stockbroker
6. Broker
7. Dealer
8. Consultant on taxes and levies
9. Investor relations specialist
10. Customs clearance specialist (declarant)
11. Economist

12. Insurance agent, etc.
8. Qualification characteristics of the graduate:
8.1 Scope of professional activities
The sphere of professional activity is the real sector of the economy, the financial and
banking system, business and entrepreneurship.
8.2 Objects of professional activity
- financial planning and financial control in the organization;
- management of cash flows and finances of the organization;
- the investment activities of the organization and the assessment of investment
efficiency;
- commercial banks;
- revenues and expenses of budgets of various levels of the budget system of the Republic
of Kazakhstan and state extra-budgetary funds;
- credit partnerships;
- active and passive operations of credit organizations;
- issuing activity and placement of securities;
- investment analysis in the securities market;
- insurance activity;
- currency and customs control;
- international financial and monetary relations, etc.
8.3 Subject of professional activity
The subjects of professional activity of the bachelor in the specialty 5B050900 – Finance
are:
- determination of the directions of the strategy of financial and credit policy and
development of the mechanism of its implementation;
- having the skills of organization of financial relations, planning, budgeting and
forecasting of financial and economic processes;
- knowledge of the methodology of currency and credit regulation and balance of
payments;
- study of international experience of financial institutions and its adaptation to domestic
practice;
-possession of techniques and methods of organization of banking and non-banking
organizations and institutions.
8.4 Types of professional activity
Bachelors should be able to apply their theoretical knowledge to the Sphere of
professional activity of the bachelor – graduates in this specialty carry out professional,
analytical, consulting activities in enterprises of all forms of ownership and spheres of activity,
financial bodies and insurance organizations, banking institutions, mortgage, leasing, factoring,
brokerage, pension, investment companies, pawnshops, micro-credit organizations, credit
partnerships, the securities market, insurance, financial and investment markets, money and
capital markets, as well as conduct research activities in the relevant organizations.
- Organizational and management activities. The graduate should have skills for
qualified work in financial and tax authorities, enterprises, insurance companies, banks and other
financial institutions, participate in the creation of scientific,methodological and organizational
and technological base of accounting, together with other specialists develops and applies the
most effective management methods, rules and procedures of business organization, take an
active part in the activities of financial institutions in the capital market; maintain and develop
the corporate image of the company;
- Production and technological activity is the prerogative for graduates in this
specialty, because the educational process requires them to thoroughly study all issues related to
the process of collecting registration and summarizing information;

- Settlement and project activity of graduates is carried out in the feasibility study of
projects with the provision of data for the analysis of the effectiveness of specialized documents
(feasibility study, business plan, etc.) relating to the organization of a new enterprise or
economic project and necessary to obtain loans, loans and other financial support for the
expansion of activities;
- Educational (pedagogical) activity of graduates of this profile consists in professional
activity in secondary special educational institutions.Общие ключевыекомпетенции:
- in the field of native and foreign languages:
Know: communication technology, communication strategy(CC 1).
Be able to: build a constructive dialogue, communication in a multicultural, multiethnic
and multi-confessional society(CC 2).
Possess skills: speak one of the foreign languages at the level that allows you to receive
and evaluate information in the field of professional activity from foreign sources (CC 3).
- in the field of fundamental mathematical, natural science and technical training:
Know: Know: HR methods (CC 4).
Be able to: formulate and solve problems, to analyze; to prove the results obtained; apply
formulas, basic laws of natural-science disciplines in professional activity(CC5).
Possess skills: written research and academic writing skills(CC6).
- in the field of computer technology:
Know: basic concepts, principles, theories and facts related to computer science; basic
information technology(CC7).
Be able to: apply and use information technology in professional activities(CC 8).
To own skills: programming using modern tools(CC9).
- in the field of social and cultural activities:
Know: ethical, spiritual and cultural values, basic laws and forms of regulation of social
behavior, sociological approaches to the individual, traditions and culture of the peoples of
Kazakhstan, trends in the development of society(CC 10).
To be able to: adequately navigate in different social situations, to think creatively, to be
tolerant to traditions, culture of other peoples of the world, to have an active life position(CC
11).
Possess skills: methods of socio-cultural research, analysis of problem situations(CC 12).
- in the field of training activities:
Know: the fundamental disciplines of the emerging science of psychology(CC 13).
Be able to: use the system of categories and methods necessary to solve typical problems
in various fields of professional practice, apply theoretical and experimental research, basic
methods of mathematical analysis, statistical observation and modeling for processing data
obtained in solving various professional problems, to carry out bibliographic and information
retrieval work, followed by the use of data in solving professional problems and design of
scientific articles, reports, conclusions, etc. (CC 14).
To possess skills: perception of the personality of another, empathy, establishment of
confidential contact and dialogue, persuasion and support of people; finding organizational and
managerial decisions in non-standard situations and readiness to take responsibility for them,
effective consolidation of theoretical knowledge during the passage of educational and industrial
practices, conscious choice of disciplines of specializations, analysis of their activities and the
ability to apply methods of emotional and cognitive regulation (for optimization) of their own
activities and mental state(CC15).
- in the field of business, economic activity:
Know: fundamentals of Economics and entrepreneurship; the role of entrepreneurial
risks in the business, the value of the public sector in the economy and entrepreneurship; the

main provisions of the current legislation of the RK; the critical success factors of the project,
documentation project management, standard tools of the decomposition of the project work; a
framework for assessing the effectiveness of the developed innovative processes, principles of
methodology design and research activities(CC16).
Be able to: identify methods of state regulation of the economy, apply the principles and
norms governing business and government relations; use methods of risk management in
business; navigate the current legislation; develop documents for project management, risk
management plan; apply the knowledge to solve practical problems in innovative development;
determine the goals and objectives of project and research work(CC17).
To possess skills: use of the received knowledge on a subject in business activity; the
analysis of economic and business relations and risks; use of legal norms for achievement of
positive results in economy; management of innovative projects in development of the company,
reading of scientific, analytical, statistical reports and methods of an assessment of innovative
development; registration of theoretical and experimental results of research and project
work(CC18).
2.2 Professional core competencies:
study
- drawing up business plans of commercial structures, methodological foundations for
assessing business value(CC19);
- development and implementation of investment projects(CC 20);
- management, analysis and control of financial activities of economic entities, financial
and credit institutions(CC21);
- provision of legal advice, consulting services to business entities(CC 22);
- providing high-quality financial and banking services and expanding the insurance and
pension markets, improving the deposit and credit markets(CC 23);
- banking organization, development of monetary relations, types, forms and methods of
credit, venture financing and lending(CC 24);
- professional activity in the organization and formation of the banking services market,
cash turnover, stock market(CC 25);
know:
-fundamentals of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, legal norms regulating
economic processes in the Republic of Kazakhstan and international relations(CC26);
- ethical, legal norms regulating interpersonal relations between a particular subject and
society, man and the environment, to take this knowledge into account in practice(CC27);
- fundamentals of the organization of financial and budgetary and monetary regulation,
theoretical and practical aspects of the financial and banking system, foreign experience in the
organization of public Finance and corporate Finance, as well as international practice of using
financial and credit instruments for market regulation(CC28).
know:
- to be able to use monetary and financial levers and incentives in the system of economic
instruments to influence the processes of regionalization(CC29)
- understand the basics of organizing financial and budgetary and monetary regulation,
the principles and methods of taxation and tax administration of the Republic of Kazakhstan and
foreign countries(CC 30)
- be able to use: international practice of application of financial and credit instruments
for market regulation(CC31).
have the skills:
- use knowledge and skills in their professional and social activities(CC 32);
- analyze the company's capital, manage the finances of the corporation, make
management decisions based on the analysis(CC 33);

-

find solutions to common problems and solve non-standard problems, independently
work in positions in the financial and banking sector that require an analytical approach, as well
as in public procurement(CC34);
- use knowledge on the theory of money, taxes, credit, finance, insurance, law in their
practical activities, understand the essence of the main phenomena and pressing problems in the
management of financial-credit, budget and tax systems(CC35);
- determine the difference between securities, types of insurance, analyze the economic
processes occurring in the securities market and the insurance market, as well as in the
investment area(CC36);
- assess the place of infrastructure in the development and functioning of the financial
market(CC 37);
- be able to organize the work of performers(CC 38).
be competent in matters:
- financial and banking law(СС39);
- issues of monetary and fiscal policy of the state(CC 40);
- application of methods of economic analysis in economic practice(CC 41).
General information about the educational program is given to the Passport of the
Educational Program form (table 1).
Table 1 - Passport of the educational program
№
Field name
Note
1
Registration number
2
Education area code and
6B041 Business and management
classification
3
Code and classification of
6B041 Business and management
training areas
4
Group of educational
Business and management
programs
5
Name
of
educational Finance
program
6
Type of educational
a) Current OP
program
7
The purpose of the educatio The purpose of training in the field of Finance is to develop
students ' professional skills in the organization and
functioning of the banking system, insurance, taxes and
taxation, public sector and financial management of the
Corporation.
8
Level according to the
0420
international standard
classification of education
9
The level of the national
Level 6
frame of qualifications
10 Level for the sectoral
Level 6
frameworks of
qualifications
11 Distinctive features of the
a)No
Educational program

-

12
13

Partner University (Joint
educational program)
Partner University (Doubledegree education )
List of competences
Learning outcome

14
15
16
17

Form of training
Language of instruction
Volume of credits
Academic degree awarded

18

Availability of an Annex to
the license for the direction
of training
The presence of
accreditation of educational
program
The name of the
accreditation body
The period of validity of
accreditation
Information about
disciplines
Learning outcome

full-time education
Russian/Kazakh
240
Bachelor of business and management in the educational
program "6B0406 - Finance»
Annexes to the state license No. 0137367 dated 29.12.2014
(№010 from 15.03.2019)

19

20
21

Paragraph 2.1

Certificate of specialized accreditation Registration
number: SA-A №0161/2 from 10.06.2019
IQAA
10.06.2019. – 07.06.2024.
Paragraph 2.2
Bachelor educational programme "6В0104 - Finance"
should know and be able:
1) to assess the stages of development of the tax system
and functioning of the tax policy and tax classification, to
determine the mechanism of calculation and payment of
taxes;
2)to know the basic economic and legal norms that
determine the activities of the banking system of
Kazakhstan and its individual units; to understand the
principles, organization and content of the activities of
credit institutions;
3) to know the theory and practice of financial relations of
corporations in a market economy, especially the
organization of Finance of enterprises of various forms of
ownership and management;
4) to be able to analyze and evaluate the effectiveness of
investment projects, to master the skills of financial
decision-making in conditions of inflation, crisis;
5) to be able to assess the financial and monetary system
and the system of state management of foreign currency
operations in foreign countries, to summarize best practices
in the management of banking products and its promotion
at the present stage;
6) to prepare methods of analysis of the Bank's activities,
to master the skills of information analysis and financial
decision-making;

7) to develop the skills of the tax authorities to control the
implementation of tax legislation, the completeness and
timeliness of the transfer of mandatory pension
contributions, to acquire knowledge in the field of the
basics of the state budget: as a category, as the main
financial plan of the country ;
8) be able to work with accounting registers in order to
prepare reliable financial statements, as well as the
formation of skills of its analysis

