
 

1 Шифр-мамандықтың атауы 5В050900-Қаржы 

2 Аккредитациядан өтуі 

(өткен жылы, өткен 

мерзімі) 

2016 жылдың қараша айында «Аккредиттеудің және 

рейтингтің тәуелсіз Агенттігі» коммерциялық емес 

мекемесі Сыртқы эксперттік комиссиясының тексеру 

қорытындысы бойынша мамандандырылған 

акредиттеуден 5 жылға сәтті өтті. 

3 Оқу түрі, мерзімі Кундізгі: 4 жыл,3 жыл; сырттай: 3жыл, 2 жыл 

4 Берілетін дәреже 5В050900-Қаржы мамандығы  бойынша экономика және 

бизнес бакалавры 

5 Кәсіби қызметінің саласы Бакалаврдың кәсіптік әрекет аясына келесілер кіреді: 

меншік формалары мен  түрлі салалар ұйымдарының 

экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-

экономикалық және талдау қызметтері, қаржылық, 

несиелік және сақтандыру ұйымдары, мемлекеттік және 

жергілікті билік органдары, академиялық және 

ведомоствалық ғылыми-зерттеу ұйымдары, жалпы білім 

беру ұйымдары, бастапқы кәсіптік, орта кәсіптік, жоғары 

кәсіптік және қосымша кәсіптік білім беру ұйымдары. 

6  Кәсіби қызметінің 

нысандары 

Бакалаврдың кәсіптік әрекетінің нысаны болып  

шаруашылық агенттердің тәртібі, олардың шығындары 

мен нәтижелері, қызмет ететін нарықтар, қаржылық және 

ақпараттық ағындар, өндірістік үдерістер, сонымен қатар 

мемлекеттік және жергілікті қаржылар, ақша айналымы, 

банк және сақтандыру істері, бағалы қағаздар нарығы, 

салық және салық салу, әр түрлі деңгейдегі бюджеттің 

қалыптасуы және орындалуы, мемлекеттік қарызды 

басқару механизмі, мемлекеттік бюджеттен тыс қорлары, 

жоспарлау, ұйымдағы есеп және есептілік, ұйымның 

ақшалай ағындарын басқару, шаруашылық субъектілердің 

инвестициялық қызметі, ұйымның қаржылары табылады. 

7 Кәсіби қызметінің пәні Бакалаврдың кәсіби қызмет пәні бойынша 5В050900-

Қаржы мамандығы болып табылады: 

- әлеуметтік-экономикалық процестерді реттеу үшін 

экономикалық санаттарды пайдалану; 

- қаржы-несие саясаты стратегиясының бағыттарын 

анықтау және оны іске асыру механизмін әзірлеу; 

- қаржылық өзара байланысын ұйымдастыру дағдыларын 

жоспарлау, бюджеттеу және қаржы-экономикалық 

процестерді болжамдауға ие болу; 

-қаржы және сақтандыру нарығының қатысушылары 

есептіліктерді жасауы; 

- валюталық-кредиттік реттеудің әдістемесін меңгеру және 

төлем балансын жасау; 

- қаржы ұйымдарынын халықаралық тәжірибесін зерделеу 

және оны отандық практикаға бейімдеу; 

- келісім-шарттарды және басқа құқықтық құжаттарды 

жасау әдістемесін игеру. 

8 Кәсіби қызметінің түрлері Мамандығы бойынша бакалаврлар келесі кәсіптік әрекет 

түрлерін орындайды: 

- ұйымдастыру-басқарушылық; 

- өндірістік-технологиялық; 

- есептік-жобалық; 



- эксперименттік-зерттеу; 

- білім беру; 

-экономикалық; 

-құқықтық; 

-аналитикалық (талдау); 

- консультациялық. 

9 Практика базалары ЖШС "Трансэнерго", ТҰК "КАЗХРОМ", Ақтөбе облысы, 

Ақтөбе қаласының әкімдігі, ЖШС "АртСтройКонсалтинг", 

АҚ "Цеснабанк", ЖШС "Дияр холдинг", 

АҚ"Озенмунайгаз",АҚ "КАЗАХИНСТРАХ, АҚ ЕБ 

«Сбербанк», АҚ «Каспий банк», АҚ «Forte bank», АҚ 

«Kassa Nova», Мемлекеттік кірістер департаменті ҚР ҚМ, 

ЖШС "Арал Петролеум Кэпитал», ЖШС "Статус Проект" 

ЖШС "Арлан Техногрупп" ЖШС "Новоальжанский 

мелькомбинат", АҚ «Жилстройсбербанк" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


