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1 Оқу пәннің паспорты
Пәннің атауы «Ақша, несие, банктер»
Таңдау бойынша компонент
Кредиттер саны және оқу мерзімі:
Барлығы – 3 кредиттер
Курс: 2
Семестр: 4
Аудиторлық сабақтардың барлығы: 45
Дәрістер – 30;
Практикалық/ семинарлық сабақтар-15 сағат;
СӨЖ – 90 сағат, оның ішінде СӨЖМ - 22,5 сағат;
Жалпы жұмсалған еңбек -135 сағат.
Оқу нысаны
Емтихан -1 семестр
Пререквизиттер

Аталмыш пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқудан алынған білімі, машықтары қажет:
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономикалық теория».
Постреквизиттер
Пәнді оқу барысында алынған білімі, машықтары келесі пәндерді меңгеруге қажет: Банк ісі,

Құнды қағаздар нарығы, Қаржы нарықтары және делдалдары, ҚР-ның қаржылық жүйесі
дамуының актуалды мәселері.
2. Пәнді оқу негізі, мақсаттары және міндеттері
Пәнді оқу нысанасы – банктік операцияларды ұйымдастыру және банк қызметінде іске
асыру, оларды басқару механизмі, ақша-несиелік және қаржы катынастар саласында банк
жүйеінің жұмыс істеу жөнінде арнайы білім алып жатқан бакалаврдардын кәсібі дайындау
жалпы оқу бағдарламаның бөлімі.
Пәнді оқутудың мақсаты - қаржы және несиелік катынастар, банктік және ақша
жүйелердің қызмет ету негіздері, халықаралық несие есеп және валюттік қатнастар саласында
жинақы білімді кешенді түрде көрсетуге бағытталған.
Пәнді меңгерудің міндеттері:
 студенттерге ақша, несие, банктердің теориясы бойынша қажетті теориялық білімнің
белгілі бір минимумын беру;
 оларға банк сферасында қызмет істеу үшін қажетті практикалық машыктарды
(навыки) дарыту;
 банк қызметінің болашақ профессионалдарына алдағы уақытта болуы мүмкін,
ықтимал банктік жаңашыл қызметтер, интернет-технологиялар және тағы басқа өзгерістерге
бағыт беріп қою.
3. Білімге, икемділікке, машықтарға және құзіреттерге талап:
Осы пәнді меңгеру нәтижесінде магистранттарға түсінік болу:
- ақша айналым саласында нормативті-құқық база, экономикадағы ақшаның мәні,
функциялары, рөлі, ақша айналымның заңдары, ақша есептерді ұйымдастыру қағидалары,
инфляция мәні, оның көрініс нысандары, ақша реформалардын түрлері, ақша жүйенін
элементтері, ақша жүйелердін түрлері және оның ҚР ерекшеліктері;
- банктердін мәні және олардың экономикадағы рөлі, орталық банктің ұйымдастыру
және жұмыс істеу ерекшеліктері, Ұлттық Банк ақша-несие саясатының әдістері, банктің
пассивтік және активтік операциялардын түрлері, банк қызметтер түрлері бойынша
операцияларды іске асыру: несиелеу, есеп-кассалық қызмет көрсету, лизинг, факторинг, траст,
бағалы қағаздармен және т.б.;
– Қазақстан Республика аумағында банк қызметтің реттейтін негізгі заң актілерді және
нормативтік ережелерді.
икемді болу:
- ақша қарым-қатынастардың түрлері мен қалыптарын ажырату;

- несиелік механизмын қолдану;
- практикада несиелендіру, ақша жоспарлау, уйымдастыру саласында
теориялық білімді колдану.
практикалық машықтарды иемдену қажет:
- ақша айналым саласында негізгі даму тенденцияларды анықтау;
несиенің қажеттілігі, несие қозғалысының кезендері, несие жабу кестесін
құрастыру, заемшының несиеқабилеттін талдау, несие пайыздын мөлшерін еспетеу;
- банктің пассивтік және активтік операциялардын құрылымын талдау, коммерциялық
банктердін қызметтін реттейтін экономикалық нормативтерді талдау, заемшының
несиеқабилеттін анықтау;
- заемшының несиеқабилеттін сраптайтын жеке қаржы көрсеткіштерін есептеу, несие
шарттын құрастыру, сенімділік, өтімділік, төлемқабилетті, табыс көрсеткіштері бойынша
коммерциялық банктін қызметтін талдау.
құзыретті болу:
- ақша айналымда пайда болатын жағымсыз жағдайларды зерттеу, ақша айналымды
оңтайландыру, мемлекеттік экономиканы тұрақтандырумен байланысты нақты міндеттерді
шешу.

6 Пәнді оқутудың тақырыптық жоспары
Сабақ турлері бойынша академиялық сағаттарды бөлу
№
Тақырыптар атауы
Сабақ түрлері
СӨЖ
р/
бойынша
р
аудиторлық
сағаттар саны
Дәріс Практи Барлығ
оның
калық
ы
ішінде
(семин
СӨЖМ
арлық)
1
2
3
4
5
6
І бөлім Ақша, нссие, банктер туралы
негізгі түсініктер
1 1.1 тақырып Ақшаның мәні және оның
1
1
4
1
атқаратын қызметтері
2 1.2 тақырып Ақша айналымы, ақша
3
1
4
2
айналысы және ақша жүйесі
3 1.3 тақырып Ақша реформалары және
2
1
6
1
валютаны тұрақтандыру әдістері
ІІ бөлім. Несие және несие жүйесі
4 2.1 тақырып Қарыз капиталы, пайыз және
2
1
6
1
несие
5 2.2 тақырып Несие жүйесі. Несиелік
2
1
6
2
мекемелердің түрлері
6 2.3 тақырып Банктік емес несиелік
2
1
6
1
мекемелердің мәні және түрлері
ІІІ бөлім. Банктер және банк жүйесі
7 3.1 тақырып Мемлекеттің Орталық банкі,
1
1
4
2
оның құрылуы және дамуы
8 3.2 тақырып Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің
атқаратын
қызметтері
мен
2
1
6
2
жүргізетін операциялары
тақырып
Коммерциялық
банктер
9 3.3
атқаратын қызметтері және олардың қызметін
2
1
6
2
ұйымдастыру
10 3.4 тақырып Коммерциялық банктердің
активті,
пассивті
және комиссиондық
3
1
10
2
делдалдык операциялары
IV бөлім. Бағалы қағаздар нарығының
қатысушылары,
құрылымы
мен
құралдары
2
1
6
11 4.1 тақырып Бағалы кағаздар нарығы
2
4.2.
тақырып
Қор
биржалары
2
1
6
12
1
V бөлім. Халықаралық валюталықнесиелік қатынастар
13 5.1 тақырып Валюта жүйесі және валюталық
2
1
6
1,5
катынастар
14 5.2 тақырып Халықаралық валюталық2
1
7
1
несиелік инстиіуттар
тақырып
ҚР-дағы
халықаралық
15 5.3
2
1
7
1
каржылық институттардың қызметі
БАРЛЫҒЫ
30
15
90
22,5
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