6М050900 – «Қаржы»
(ғылыми-педагогикалық
бағыт)

6М050900 – «Финансы»
(научно-педагогическое
направление)

6М050900 – «Finance»
(Scientific and pedagogical
direction)

Базалық пәндер

Базовые дисциплины

Basic disciplines

ТК2.1
Пәннің шифры: BZhZZhU
5205 Пәннің атауы: Банк
жүйесіндегі зерттеу
жұмыстарын ұйымдастыру
Кредит саны: 3
Пререквизиттер: Банк ісі
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияны жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
зерттеуді
ұйымдастыру
сапасын
мен
бағалау,
зерттеушілік проблеманы өз
бетінше қою, банктік салада
жоспарлау,
жүргізу
және
нәтижелерді негіздеу
үшін
қажетті білім мен дағдаларды
қалыптастыру.
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны:
Банк
қызметін
басқаруды
ұйымдастыру.
Банкте қаржылық жоспарлау
жүйесін ұйымдастыру. Банктік
салада тәуекелдерді бағалау
әдістері
мен
моделдері:
нарықтық
тепе-теңдік
жағдайында банктік тәуекелді
басқару;
контрагант-банктің
қаржылық жағдайын бағалау
әдістері
мен
моделдері;
ақпараттық
тәукелдерді
басқару әдістері.
Күтілетін нәтижелер: Пәнді
меңгеру нәтижесінде
магистрант:
- Банктік бизнес саласында
қазіргі зерттеулердің негізгі
бағыттарын білу керек;
- Зерттеу тәжірибесінде ең
танымал эконометриялық
әдістерді білу қажет;
- Ғылыми зерттеулерді
дайындау, жүргізу және
нәтижелерін жарыққа шығару
қағидалары мен негізгі
кезеңдерін білу керек;
- статистикалық талдаудың
негізгі әдістерін банк
секторының өзекті мәселелерін
зерттеуге қоланға қабілетті
болу керек.
Құзыреті:
ғылыми
зерттеу
тақырыбының
өзектілігін,
теориялық және тәжірибелік

КВ 2.1
Шифр дисциплины:
OIBS 5205
Название
дисциплины:
Организация исследований в
банковской сфере
Количество кредитов: 3
Пререквизиты: Банковское дело
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели и задачи: сформировать у
магистрантов
необходимые
знаний и навыки для оценки
качества
организации
исследований, а также для
самостоятельной
постановки
исследовательской
проблемы,
планирования, проведения и
обоснования
результатов
исследований
в
банковской
сфере.
Краткое содержание основных
разделов:
Организация
управления
банковской
деятельностью.
Организация
системы
финансового
планирования в банке. Методы и
модели
оценки
рисков
в
банковской сфере: управление
банковским риском в условиях
рыночного равновесия; методы и
модели оценки финансового
состояния
банка-контрагента;
методы
управления
информационными рисками.
Ожидаемые результаты: В
результате освоения дисциплины
магистрант должен знать:
основные
направления
современных исследований в
области банковского бизнеса;
- наиболее востребованные в
исследовательской
практике
эконометрические методы;
- принципы и основные этапы
подготовки,
проведения
и
публикации результатов научных
исследований.
уметь:
- использовать основные методы
статистического
анализа
применительно к исследованию
наиболее актуальных проблем
банковского сектора.
Компетенции:

СС 2.1
Course code: ORBS 5205
The course name:
Organization of research in the
banking sector Quantity of
the credits: 3
Prerekvizits: Banking
Postrekvizits: writing of the
master thesis
Purposes and tasks: generate
at undergraduates necessary
knowledge and skills to assess
the quality of the organization
of research, as well as for selfsetting research problem,
planning, implementation and
justification of research results
in the banking sector
Summary of the main
sections: Organization of
banking
management.
Organization of financial
planning in the bank. Methods
and models of risk assessment
in the banking sector: banking
risk management in the
conditions
of
market
equilibrium; methods and
models for assessing the
financial condition of the
counterparty of the bank;
methods information risk
management.
The expected results: As a
result of the development of
undergraduate disciplines need
to know:
- the main directions of
contemporary research in the
field of banking;
- the most popular in the
research
practice
of
econometric methods;
- the principles and main
stages of the preparation,
conduct and publish scientific
results studies.
Be able to:
- use basic methods of
statistical analysis applied to
the study of the most urgent
problems of the banking
sector.
Competences:
- the ability to justify the

маңыздылығын
негіздеуге
қабілетті;
өз бетінше тапсырмаларды
дайындауға және жобалық
шешімдерді
құрастыруға
қабілетті;
экономикалық
есептеулерді жүргізу үшін
әртүрлі ақпарат көздерін талдау
және қолдануға қабілетті.

ТК2.1
Пәннің шифры: KSGZA 5205
Пәннің атауы: Қаржы
саласындағы ғылыми
зерттеулердің әдіснамасы
Кредит саны: 3
Пререквизиттер: Қаржы
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияны жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
экономиканың
барлық
салаларында
ғылыми
жұмыстарды
жазудың
құралдарын,
әдіс-тәсілдерін,
талдау
әдісін
қолдануды
экономикалық
процестерді
зерттеу әдістемесі арқылы
өздігінен білімді қалыптастыру
болып табылады.
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны:
Ғылыми зерттеулер жалпы
негіздері.
Ғылыми-зерттеу
кезеңдері. Ғылыми-зерттеудің
логикасы, әдістемесі, әдістері.
Жалпы логикалық әдістері.
Ғылыми-зерттеу тақырыбының
бағытын және негіздемесін
таңдау. Ақпарат көздерімен
жұмыс істеу әдісі. Зерттеу
жұмысының дайындық кезеңі.
Ғылыми-зерттеу жұмысының
жоспарын
құрастыру.
Категориялық аппараты талдау.
Практикалық
материалды
талдау.
Магистірлік
диссертацияны жазу.
Күтілетін нәтижелер:
Ғылыми-зерттеудің
әдіснамасын білу болашақта
экономикалық
білімді
тәжірибесінде
пайдалануға
болатын
рацианалды
үй
шаруашылығының қағидалары
мен әдістерін айқындауда қате

- способность обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую
значимость
избранной
темы
научного
исследования;
- способность самостоятельно
осуществлять
подготовку
заданий
и
разрабатывать
проектные решения
- способность анализировать и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов.
КВ 2.1
Шифр дисциплины:
MNIFS 5205
Название
дисциплины:
Методология
научных
исследований в финансовой
сфере
Количество кредитов: 3
Пререквизиты: Финансы
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели и задачи: формирование
знаний по методологии изучения
экономических процессов, для
самостоятельного
применения
способов,
методов
анализа,
инструментов для написания
научных работ по всем сферам
экономики.
Краткое содержание основных
разделов:
Общие
основы
научного исследования. Этапы
научного
исследования.
Методология, методы, логика
научного
исследования.
Общелогические методы. Выбор
направления и обоснование темы
научного
исследования.
Методика работы с источниками
информации. Подготовительный
этап проведения научной работы.
Составление плана научного
исследования.
Анализ
категориального
аппарата.
Анализ
практического
материала.
Написание
магистерской диссертации
Ожидаемые
результаты:
Знание методологии научных
исследований даст возможность
преодолеть
поверхностные,
иногда
ошибочные
представления
о
действительности, использовать
полученные
экономические

relevance of theoretical and
practical significance of the
chosen research topic;
- the ability to independently
carry out training tasks and to
develop design solutions
- the ability to analyze and use
various sources of information
for economic calculation.

СС 2.1
Course code: MFR 5205
The course name:
Methodology of financial
research
Quantity of the credits: 3
Prerekvizits: Finance
Postrekvizits: writing of the
master thesis
Purposes
and
tasks:
generation of knowledge on
the methodology for the study
of economic processes, for
self-application
methods,
analysis methods, tools for
writing
of
scientific
publications in all fields of the
economy.
Summary of the main
sections: General principles of
scientific research. Stages of
scientific
research.
Methodology, methods, logic
of scientific research. General
logical methods. Select the
direction and support the
theme of scientific research.
Methodology of work with
information
sources.
Preparation stage of the
research. Making a research
plan.
The
analysis
of
categorical apparatus. The
analysis of practical material.
Writing of the master thesis.
The
expected
results:
Knowledge of methodology of
scientific research will give an
opportunity to overcome the
surface, sometimes erroneous
conceptions of reality, to use
the economic knowledge in
their future practice, identify
the principles and methods of
good housekeeping.

ойлардың жоюға мүмкіндік
береді.
Құзыреті:
Магистранттар
пәнді
меңгергеннен
кейін:
- ғылыми-зерттеудің мазмұнын
ұйымдастыру әдістері мен
мәнін түсінуге және білімін
көрсетуге;
- қазіргі заманғы ғылым мен
әдіснама үрдісінде білім алу
мен пайымдаулар жасауды
біріктіруге;
- қаржы нарығында техникалық
және
іргелік
талдауды
практикалық
дағдылардыда
пайдалануды
меңгеруге;
қаржылық
құралдарды
бағалауға
арналған
мамандандырылған
бағдарламаны
қамтамасыз
етуді
пайдала
білу;
- зерттеуде әр түрлі тәсілдеріді
қолдана алуға дағдылану, бұл
оқуда өзін өзі жетілдірудің
жоғарғы деңгейінде білімдерін
жалғастыруға мүмкіндік алуға
қабілетті.
ТК 2.2
Пәннің шифры: KEE 5206
Пәннің атауы: Қаржы экономикалық есептеулер
Кредит саны: 3
Пререквизиттер: Қаржы
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияны жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
Қаржылық математика, сандық
қаржылық талдау саласында
теориялық білім алу және
типтік
қаржылық
операциялардың
негізігі
параметрлерді
есептеуге
тәжірибелік дағдыларға иелену
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны:
Жай
пайыздық
ставкаларымен
операциялар
жүргізу. Күрделі пайыздар.
Қаржылық міндеттемелердің
баламасы. Төлемдер ағыны.
Постнумерандо
ренталары.
Ренталардың басқа түрлерінің
негізгі ерекшеліктері. Тұрақты
рентаның
шарттарының
өзгеруі.
Ұзақ
мерзіміді
қарызды өтеуді жоспарлау.
Күтілетін нәтижелер:

знания
в
своей
будущей
практической
деятельности,
выявить принципы и методы
рационального хозяйствования.
Компетенции: после изучения
дисциплины
магистранты
способны:
-демонстрировать
знания
и
понимание
сущности
и
содержания
методики
организации
научных
исследований;
- интегрировать полученные
знания и выносить суждения о
тенденциях современной науки и
методологии;
применять
навыки
технического
и
фундаментального анализа на
финансовом рынке;
использовать
специализированное
программное обеспечения для
оценки
финансовых
инструментов;
- применять различные способы
исследования,
что
позволит
продолжить образования с более
высокой
долей
самостоятельности.
КВ 2.2
Шифр дисциплины:
FER 5206
Название
дисциплины:
Финансово-экономические
расчеты
Количество кредитов: 3
Пререквизиты: Финансы
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели и задачи: приобретение
магистрантами
теоретических
знаний в области финансовой
математики,
количественного
финансового
анализа
и
практических навыков расчетов
основных параметров типовых
финансовых операций.
Краткое содержание основных
разделов: Операции с простыми
процентными
ставками.
Сложные
проценты.
Эквивалентность
финансовых
обязательств. Потоки платежей.
Ренты постнумерандо. Основные
характеристики других видов
рент.
Изменение
условий
постоянных рент. Планирование
погашения
долгосрочной

Competences: after studying
the discipline masters are able
to:
- demonstrate knowledge and
understanding of research
methodology;
- Integrate knowledge and
make judgments on the trends
of modern science and
methodology;
- have the practical skills to
use technical and fundamental
analysis of the financial
market;
- be able to use specialized
software for the valuation of
financial instruments;
- Possess skills in using a
variety of research methods,
which
will
allow
the
continuation of education with
a high share of selfsufficiency.

СС 2.2
Course code: MFR 5205
The course name:
Quantity of the credits: 3
Prerekvizits: Finance
Postrekvizits: writing of the
master thesis
Purposes
and
tasks:
acquisition by undergraduates
of theoretical knowledge in
the
field
of
financial
mathematics,
quantitative
financial analysis and practical
skills for calculating the basic
parameters of typical financial
transactions.
Summary of the main
sections: Transactions with
simple
interest
rates.
Compound
interest.
Equivalence
of
financial
obligations. Payment flows.
Rent postnumerando. The
main characteristics of other
types of rents. Changes in the
conditions of permanent rents.
Planning
long-term
debt
repayment.
The expected results: As a

Пәнді
оқығаннан
кейін
магиастрант:
шаруашылық
субъектілерінің
қызметін
макро- және микродеңгейде
ерекшелейтін
заманауи
көрсеткіштер жүйесін талдау
және
есептеу
негіздерін,
қаржылық есептілікті және
инвестициялық,
несиелік,
қаржылық шешімдерін талдау
әдістерін білу; әртүрлі әдістерді
қолдана отырып деректерді
жинақтай және талдай білу
қажет.
Құзыреті:
Арнайы құзыреттер:
- қаржылық
есептіліктерді
талдауға және инвестициялық,
несиелік,
қаржылық
шешімдерді
қабылдауға
қабілеттерін қалыптастыру;
- қаржылық нарықтар мен
ұйымдардың рөлін түсінуге,
әртүрлі қаржылық құралдарды
талдауға
қабілеттерін
қалыптастыру.
Әлеуметтік
құзыреттер:
логикалық,
сараптамалық,
тұжырымдамалық
ой
дағдыларын игеру

ТК 2.3
Пәннің шифры: KR ANS 5208
Пәннің атауы: Қазақстан
Республикасының ақшанесиелік саясаты
Кредит саны: 3
Пререквизиттер: Ақша, несие,
банктер
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияны жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
Ақша-несиелік
саясатының
қағидалары,
оның
институционалдық аспектілері,
сонымен қатар ақша-несиелік
саясатының
әртүрлі
режимдерін
жүзеге
асыру
халықаралық
тәжірибесі
туралы білімдерді меңгеру.
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны:
Ақша-несиелік
саясаттың теориялық негіздері.
Банк жүйесінің ақша жасауы.
Ақша-несиелік
саясаттың
трансмиссиялық
механизмі.
Ақша-несиелік
реттеу

задолженности.
Ожидаемые результаты: В
результате изучения дисциплины
магистрант должен знать основы
построения, расчета и анализа
современной
системы
показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
на
микрои
макроуровне, методы анализа
финансовой
отчетности
и
принятия
нвестиционных,
кредитных
и
финансовых
решений; уметь собирать и
обрабатывать данные с помощью
различных методов.
Компетенции:
Специальные компетенции:
- формирование
способности
анализировать
финансовую
отчетность
и
принимать
обоснованные инвестиционные,
кредитные
и
финансовые
решения;
- формирование понимания роли
финансовых
рынков
и
институтов,
способности
к
анализу различных финансовых
инструментов.
Социальные
компетенции:
овладеть навыками логического,
аналитического
и
концептуального мышления
КВ 2.3
Шифр дисциплины:
DKP RK 5208
Название
дисциплины:
Денежно-кредитная
политика
Республики Казахстан
Количество кредитов: 3
Пререквизиты: Деньги, кредит,
банки
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели и задачи: глубокое
овладение слушателями знаний
принципов денежно-кредитной
политики, ее институциональных
аспектов,
а
также
международного
опыта
реализации различных режимов
денежно-кредитной политики.
Краткое содержание основных
разделов:
Теоретические основы денежнокредитной политики. Создание
денег банковской системой.
Трансмиссионный
(передаточный)
механизм

result
of
studying
the
discipline, the undergraduate
should know the basics of
building, calculating and
analyzing a modern system of
indicators characterizing the
activities of economic entities
at the micro and macro levels,
methods of analyzing financial
statements
and
making
investment,
credit
and
financial decisions; be able to
collect and process data using
various
methods.Competences:
Special competences:
- formation of the ability to
analyze financial statements
and
make
informed
investment,
credit
and
financial decisions;
formation
of
an
understanding of the role of
financial
markets
and
institutions, the ability to
analyze various financial
instruments.
Social competencies: master
the skills of logical, analytical
and conceptual thinking

СС 2.3
Course code: MP RK 5208
The course name:
Monetary policy of the
Republic
of
Kazakhstan
Quantity of the credits: 3
Prerekvizits: Money, credit,
banks
Postrekvizits: writing of the
master thesis
Purposes and tasks: deep
mastery students knowledge
of the principles of monetary
policy, its institutional aspects,
as well as international
experience
in
the
implementation
of
the
different modes of monetary
policy.
Summary of the main
sections: Theoretical basis of
monetary policy. Creating
money by the banking system.
The transmission (transfer)
mechanism
of
monetary
policy. The nature and

саласындағы
Қазақстан
Республикасының
орталық
банкі қызметінің мәні мен
функциялары.
ҚР
ақшанесиелік
саясатының
құралдары.
Міндетті
қорлардың саясаты және оның
ҚР
ақша-несиелік
саясатындағы алатын орны.
Қайта қаржыландыру ставкасы
және
нарықтық
пайыздық
ставкалары
жүйесі.
Коммерциялық банктерді қайта
қаржыландыру жүйесі. Ашық
нарықтағы операциялар. ҚР
Ұлттық Банкінің депозиттік
операциялары. Ақша-несиелік
саясат нарықтық экономиканы
реттеу құралы ретінде. Ақшанесиелік саясат дамуының
шетел тәжірибесі.
Күтілетін
нәтижелер:
Экономикадығы
ақша
массасының
тұрақтылығын
қамтамасыз
ету
үшін
экономиканы
ақша-несиелік
реттеуді жүзеге асырған кезде
дербес
шешім
қабылдауға
үрену.
Құзыреті:
Арнайы құзыреттер:
- ақша-несиелік
саясатты
және банк секторы мен ұлттық
экономикасының
динамикасына оның әсерін
зерттеу саласында әдістемелік
білімдерді қалыптастыру;
- ақша-несиелік
саясатты
бақылау және реттеуді зерттеу
саласында
тәжірибелік
дағдыларды қалыптастыру.
ТК 2.3
Пәннің шифры: KR KNR 5208
Пәннің
атауы:
Қазақстан
Республикасының
қаржы
нарығын реттеу
Кредит саны: 3
Пререквизиттер: Қаржы
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияны жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
ҚР қаржылық нарықты реттеу
туралы
кешенді
түсінікті
қалыптастыру
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны: Реттеудің мәні және
оның
негізгі
құралдары.
Мемлекеттік реттеу органдары.

денежно-кредитной
политики.
Сущность
и
функции
деятельности центрального банка
Республики Казахстан в сфере
денежно-кредитного
регулирования.
Инструменты
денежно - кредитной политики
РК.
Политика обязательных
резервов и ее место в денежнокредитной политике РК. Ставка
рефинансирования и система
рыночных процентных ставок.
Система
рефинансирования
коммерческих банков. Операции
на открытом рынке. Депозитные
операции Национального Банка
РК.
Денежно-кредитная
политика – как инструмент
регулирования
рыночной
экономики. Зарубежный опыт
развития
денежно-кредитной
политики.
Ожидаемые результаты:
Научиться
магистранту
самостоятельно
принимать
решения при осуществлении
денежно-кредитного
регулирования
экономики,
обеспечивающие стабильность
денежной массы в обращение.
Компетенции:
Специальные компетенции:
- формирование методических
знаний в сфере исследования
денежно-кредитной политики и
влияния
ее
на
состояние
банковского сектора и динамику
национальной экономики;
- формирование практических
навыков в сфере исследования
регулирования
и контроля
денежно-кредитной политики.
КВ 2.3
Шифр дисциплины:
RFR RK 5208
Название
дисциплины:
Регулирование
финансового
рынка Республики Казахстан
Количество кредитов: 3
Пререквизиты: Финансы
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели и задачи: является
формирование у магистрантов
комплексного представления о
регулировании
финансового
рынка в Республике Казахстан
Краткое содержание основных
разделов: Сущность регулирования

function of the central bank of
the Republic of Kazakhstan in
the sphere of monetary
regulation. Tools of monetary
- credit policy of the Republic
of Kazakhstan. The policy of
mandatory reserves and its
place in the monetary policy
of
the
Republic
of
Kazakhstan. The refinancing
rate and the system of market
interest rates. refinancing of
commercial banks system.
Open
market
operations.
Deposit operations of the
National Bank of Kazakhstan.
Monetary policy - as an
instrument of regulation of
market economy. Foreign
experience in the development
of monetary policy.
The expected results:
Learn undergraduates make
their own decisions in the
implementation of
the
monetary economy, ensure the
stability of the money supply
in circulation
Competencies:
Special competences:
- Formation of methodological
knowledge in the field of the
study of monetary policy and
its influence on the state of the
banking sector and the
dynamics of the national
economy;
- Formation of practical skills
in the sphere of regulation of
the study and control of
monetary policy.
СС 2.3
Course code: PFM RK 5208
The course name:
Regulation of the financial
market of the Republic of
Kazakhstan
Quantity of the credits: 3
Prerekvizits: Finance
Postrekvizits: writing of the
master thesis
Purposes
and
tasks:
formation of undergraduates
comprehensive presentation
on the regulation of the
financial market in the
Republic of Kazakhstan
Summary of the main

Қазақстанның
қаржылық
нарығын реттеудің құқықтық
негіздері. Өзін-өзі реттейтін
ұйымдар.
Ақша
нарығын
реттеу. Депозиттік нарық және
оны реттеу. Несиелік нарықты
реттеу. Валюталық нарықты
реттеу. ҚР бағалы қағаздар
нарығын реттеу ерекшеліктері.
Сақтандыру нарығын реттеу.
Күтілетін
нәтижелер:
Қазақстан
Республикасының
қаржылық нарығын реттеу
саласындағы
мемлекеттік
саясатты
жүзеге
асыру
бойынша қойылған міндеттерді
шешуғе
бағытталған
аналитикалық дағдаларды өз
бетінше дамытуға үйрену.
Құзыреттілігі:
Арнайы құзыреттер:
- қаржы
нарығындағы
мемлекеттің реттеушілік рөлі
мен оның ұлттық валютаның
динамикасына
әсері
саласындағы
зерттеулер
бойынша
әдістемелік
білімдерді қалыптастыру;
- Қазақстан Республикасының
қаржы нарығын реттеу және
қадағалауды зерттеу саласында
тәжірибелік
дағдалырды
қалыптастыру.

и его основные инструменты. Органы
государственного
регулирования.
Правовые основы регулирования
финансового рынка Казахстана.
Саморегулируемые организации.
Регулирование денежного рынка.
Депозитный
рынок
и
его
регулирование.
Регулирование
кредитного рынка. Регулирование
валютного рынка. Особенности
регулирования рынка ценных бумаг в
РК.
Регулирование
страхового
рынка.
Ожидаемые
результаты:
научиться
магистранту
самостоятельно
выработать
аналитические
навыки,
необходимые
при решении
поставленных
задач
по
реализации
государственной
политики в сфере регулирования
финансового рынка Республики
Казахстан
Компетенции:
Специальные компетенции:
- формирование методических
знаний в сфере исследования
регулирующей роли государства
на финансового рынке и влияния
ее на динамику национальной
экономики;
- формирование практических
навыков в сфере исследования
регулирования
и надзора
финансового рынка Республики
Казахстан.

ТК 2.4
Пәннің шифры: HK 5209
Пәннің атауы:
Халықаралық қаржыландыру
Кредит саны: 3
Пререквизиттер: Қаржы
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияны жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
әлемдік қаржылардың мәнін,
механизмдерін,
даму
тенденцияларын,
әртүрлі
валюталық
операциялардың
мағынасын
және
жүргізу
технологияларын
түсінуге
бағытталған теориялық және
тәжірибелік
білімдерді
қалыптастыру
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны: Халықаралық саясат

КВ 2.4
Шифр дисциплины:
MF 5209
Название
дисциплины:
Международное финансирование
Количество кредитов: 3
Пререквизиты: Финансы
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели и задачи: формирование
теоретических и практических
знаний для понимания сущности,
механизмов, тенденций развития
мировых финансов, значения
разных
видов
валютных
операций и технологии их
проведения.
Краткое содержание основных
разделов:
Международная
торговля и торговая политика.

sections:
The essence of the regulation
and its basic tools. Regulatory
agencies. Legal basis for
regulation of financial market
of Kazakhstan. Self-regulatory
organizations. Regulation of
the money market. Deposit
market and its regulation. The
regulation of the credit
market. The regulation of the
currency market. Features of
the
securities
market
regulation in the Republic of
Kazakhstan. Regulation of the
insurance market.
The
expected
results:
Undergraduates
learn
independently
develop
analytical skills necessary for
solving tasks on realization of
state policy in the sphere of
regulation of the financial
market of the Republic of
Kazakhstan
Competences:
Special competences:
- formation of methodological
knowledge in the field of
study the regulatory role of the
state in the financial market
and its influence on the
dynamics of the national
economy;
- formation of practical skills
in the field of research and
regulatory supervision of the
financial market of the
Republic of Kazakhstan.
СС 2.4
Course code: MF 5209
The course name:
International financing
Quantity of the credits: 3
Prerekvizits: Finance
Postrekvizits: writing of the
master thesis
Purposes and tasks:
formation of theoretical and
practical
knowledge
to
understand
the
essence,
mechanisms, trends in the
development
of
global
finance, the value of different
types of foreign exchange
operations and technologies of
their conduct
Summary of the main
sections: International trade

және
саудалық
саясат.
Өндірістік
фактордың
қозғалысының
теориясы.
Қаржының
халықаралық
миграциясы.
Дүниежүзілік
валюталық
жүйе,
оның
эволюциясы
және
институттары. Валюта және
валюталық
бағамдар.
Валюталық
қатынастарды
мемлекеттік
реттеу.
Халықаралық
валюталықнесиелік
ұйымдар.
Халықаралық
қаржылық
нарықтар. Халықаралық есеп
айырысу
формалары.
Халықаралық несие.
Күтілетін нәтижелер:
Пәнді
оқығаннан
кейін
магистрант:
- халықаралық
қаржыны
басқарудың негізгі әдістері мен
тәсілдерін,
сыртқыэкономикалық қызмет
саласында
басқарушылық
шешімдерді қабылдау негізгі
қағидаларын білу керек;
- бар ақпараттарды бағалау
және талдау негізгі әдістерін
білу қажет;
- халықаралық саудалық есеп
айырысу технологияларын білу
керек;
- төлем балансының құру
қағидалары
мен
талдау
әдістерін білу қажет;
- халықаралық
қаржылық
ұйымдардық қызмет көрсету
ерекшеліктерін білу керек.
Құзыреті:
Арнаулы
құзыреттер:
-экономикалық субъектілердің
қызмет
көрсететін
халықаралық қаржылық орта
туралы
білімдерін
қалыптастыру;
- қаржылық ортада ғы әртүрлі
экономикалық субъектілердің
қызметін
бағалауға
аналитикалық
және
тәжірибелік
дағдаларды
қалыптастыру.
Әлеуметтік құзіреттер:
логикалық, сараптамалық,
тұжырымдамалық ой
дағдыларын игеру
ТК2.4
Пәннің шифры: MK 5209
Пәннің атауы: Мемлекеттік

Теория
движения
факторов
производства.
Международная
миграция капитала. Мировая
валютная система, её эволюция и
институты. Валюта и валютные
курсы.
Государственное
регулирование
валютных
отношений.
Международные
валютно-кредитные организации.
Международные
финансовые
рынки. Формы международных
расчетов.
Международный
кредит.
Ожидаемые результаты: В
результате изучения дисциплины
магистрант должен знать:
- основные методы и приемы
управления
международными
финансами, основные принципы
принятия
управленческих
решений
в
области
внешнеэкономической
деятельности;
- основные методы оценки и
анализа
имеющейся
информации;
- технологии
международных
торговых расчетов;
- принципы
составления
и
методы анализа платежного
баланса;
- особенности
функционирования
международных
финансовых
организаций.
Компетенции:
Специальные
компетенции:
- Формирование знаний о
международной
финансовой
среде, в которой функционируют
основные
экономические
субъекты
-Формирование аналитических и
практических навыков оценки
деятельности в финансовой среде
различных
экономических
субъектов.
Социальные
компетенции:
овладеть навыками логического,
аналитического
и
концептуального мышления.

and trade policy. Theory of
movement of factors of
production.
International
migration of capital. The
global monetary system, its
evolution and institutions.
Currency and exchange rates.
State regulation of currency
relations.
International
monetary
organizations.
International
financial
markets.
Forms
of
international
payments.
International credit.
The expected results:
As a result of studying the
discipline master student
should know:
Basic
methods
and
techniques of international
financial management, the
basic
principles
of
management decision making
in the field of foreign
economic activity;
- The main methods of
assessment and analysis of the
information available;
- Technologies of international
trade settlement;
- Basis of preparation and
methods of analysis of the
balance of payments;
- Features of the functioning
of
international
financial
organizations.
Competencies:
Special
competences:
- formation of knowledge on
the international financial
environment in which the
function key economic actors;
- development of analytical
and practical skills in the
evaluation of the financial
environment, the various
economic actors.
Social competence: master the
skills of logical, analytical and
conceptual thinking.

КВ 2.4
Шифр дисциплины:
GF 5209

СС 2.4
Course code: SF 5209
The course name:

қаржы
Кредит саны: 3
Пререквизиттер: Қаржы
Постреквизиттер:
Мемлекеттік қаржылық
бақылау
Мақсаттары мен міндеттері:
қаржыландыру және несиелеу
үдерістерін, сонымен қатар
заңнамалық және құқықтық
құжаттарды,
нарықтық
өзгерістер
тәжірибесін,
мемлекеттік
қаржыны
жоспарлау,
ынталандыру,
басқару механизмдерің зерттеу.
Негізгі бөлімдердің қысқаша
мазмұны:
мемлекеттік
қаржының теориялық негіздері,
экономикалық мазмұны және
ерекшеліктері.
Қаржылық
құқық. ҚР бюджеттік жүйесі,
қалыптасуы
және
дамуы.
Жергілікті бюджет. Аймақтық
билік органдарының қаржылық
ресурстарын тарту. Аймақтық
бюджеттік
саясат.
Бюджетаралық
қарымқатынастар және олардың ҚР
дамуы. Аймақтық деңгейде
бюджеттік процесс. Бюджетті
орындау қазынашылық жүйесі.
Бюджеттік
бақылау.
Әлеуметтік
дамуының
мемлекеттік қаржылық реттеу.
Күтілетін нәтижелер:
Пәнді
оқу
нәтижесінде
магистрант:
мемлекеттік
қаржының
экономикалық,
ұйымдастырушылық, құқықтық
және әлеуметтік аспектілерін
білу керек;
- қолданыстағы нормативтік
және құқықтық актілеріне
сәйкес
жүргізілетін
мемлекеттік
қаржылық
реттеудің әдістемелерін түсіну
керек;
бюджеттік
үдерістің
кезеңдері, процедурасы және
технологиялары туралы білімі
қалыптасу керек;
әртүрлі
қаржылық
жоспарлардың
құрастыру
әдістерін және оларды орындау
тиімділігін талдауын жасау
керек;
Құзыреті:
мемлекетті
қаржы

Название
дисциплины:
Государственные финансы
Количество кредитов: 3
Пререквизиты: Финансы
Постреквизиты:
Государственный
финансовый
контроль
Цели и задачи: изучение
процессов финансирования и
кредитования,
а
также
законодательных и нормативных
документов, опыта рыночных
преобразований,
механизмов
организации,
планирования,
стимулирования,
управления
государственными финансами.
Краткое содержание основных
разделов:
Теоретические
основы,
экономическое
содержание
и
особенности
государственных
финансов.
Финансовое право. Бюджетная
система РК,
становление и
развитие. Местный бюджет.
Привлечение
финансовых
ресурсов
региональными
органами власти. Региональная
бюджетная
политика.
Межбюджетные отношения и их
развитие в РК. Бюджетный
процесс на региональном уровне.
Казначейская
система
исполнения
бюджетов.
Бюджетный
контроль.
Государственное
финансовое
регулирование
социального
развития.
Ожидаемые результаты: в
результате изучения дисциплины
магистрант должен:
знать
экономические,
организационные, правовые и
социальные
аспекты
государственных финансов;
- разбираться в методиках
государственного финансового
регулирования
в
рамках
действующих законодательных и
нормативных актов;
- иметь представление об этапах,
процедуре
и
технологиях
бюджетного процесса;
- знать методики составления
различных финансовых планов, а
также анализа эффективности их
исполнения.
Компетенции:
овладение
понятийным
аппаратом,
описывающим

State finances
Quantity of the credits: 3
Prerekvizits: Finance
Postrekvizits: State financial
control
Purposes and tasks: study of
financing and credit processes
as well as laws and
regulations, the experience of
market
reforms,
the
organization,
planning,
promotion, management of
state finances.
Summary of the main
sections:
Theoretical
foundations, economic content
and features of public
finances. Financial right. The
budgetary
system
of
Kazakhstan, formation and
development.
The
local
budget. Attracting financial
resources regional authorities.
Regional
budget
policy.
Intergovernmental
relations
and their development in the
Republic of Kazakhstan. The
budget process at the regional
level. The treasury system of
budget execution. Budgetary
control.
State
financial
regulation
of
social
development.
The expected results: as a
result
of
studying
the
discipline master's degree
must:
- to know the economic,
organizational,
legal
and
social aspects of public
finances;
- understand the methods of
the state financial control in
the framework of existing
laws and regulations;
- Have an idea about the
stages,
procedures
and
technologies of the budgetary
process;
Know
the
different
techniques of drawing up
financial plans, as well as
analysis of their performance
efficiency.
Competences:
mastering the conceptual
apparatus
describing
the
principles of organization,
structure and relationship of

элементтерінің құрылымы және
байланысы,
ұйымдастыру
қағидалары туралы ұғымдарды
білу;
негізгі
қаржыэкономикалық және ақшанесиелік
категорияларды
зерттеу;
алған білімдерді қаржынесиелік тәжірибеде қолдану
дағдыларына ие болу;
қаржылық және ақшанесиелік
құбылыстар
мен
үдерістердің
аналитикалық
зерттеулерін жүргізіп үйрену

принципы
организации,
структуру
и
взаимосвязь
элементов
государственных
финансов;
- изучение основных финансовоэкономических
и
денежнокредитных категорий;
приобретение
навыков
использования
полученных
знаний в практике финансовокредитной работы;
научиться
проводить
аналитические
исследования
финансовых
и
денежнокредитных явлений и процессов.

the elements of public finance;
- the study of the major
financial,
economic
and
monetary categories;
- the acquisition of skills to
use the acquired knowledge in
the practice of the financial
and credit operations;
- learn how to conduct
analyzes of financial and
monetary phenomena and
processes.

Кәсіби пәндер

Профилирующие дисциплины

Profile disciplines

ТК3.1
Пәннің шифры: KBKM 5310
Пәннің атауы: Коммерциялық
банктердегі қаржылық
менеджмент Кредит саны: 3
Пререквизиттер: Қаржылық
менеджмент
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияны жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
Мемлекеттік білім стандартына
және
жұмыс
берушінің
талаптарына сай білімдері мен
дағдалары жақсы деңгейде
игерілген мамандарды даярлау.
Коммерциялық
банктердегі
қаржылық
менеджментінің
теориясы
мен
тәжірибесі
байланысының,
қаржыны
басқару
қажеттілігінің,
дәстүрлі
және
арнайы
функцияларының
қазіргі
жағдайдағы басқарудың рөлі
мен мәнін ашу.
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны:
Тәуекел
және
табыстылық: қоржын теориясы
мен активтерді бағалау моделі.
Капитал
құрылымының
теориясы:
МодильяниМиллердің
моделі,
компромистік
моделі.
Капиталды салудың таңдау
критерийлері.
Дивидендтік
саясат
және
капиталдың
құрылымы.
Айналым
капиталын басқару. Ақшақаражаттарды және өтімді
бағалы қағаздарды басқару.
Қысқа мерзімді қаржылық
жоспарлау.
Корпорацияның
тәуекелін басқару.

КВ 3.1
Шифр дисциплины:
FMKB 5310
Название
дисциплины:
Финансовый
менеджмент
в
коммерческих банках
Количество кредитов: 3
Пререквизиты:
Финансовый
менеджмент
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели и задачи: подготовка
специалистов, владеющих
в
достаточной мере знаниями,
умением
и
навыками
в
соответствии с государственным
образовательным стандартом и
требованиями
работодателей.
Раскрыть основы взаимодействия
теории и практики финансового
менеджмента в коммерческих
банках,
необходимость
управления
финансами,
содержание его традиционных и
специальных функций, роли и
значения этого управления в
современных условиях.
Краткое содержание основных
разделов: Риск и доходность:
теория портфеля и модели
оценки
активов.
Теория
структуры капитала: модели
Модильяни-Миллера,
компромиссные
модели.
Критерии выбора
вложений
капитала. Дивидендная политика
и
структура
капитала.
Управление
оборотным
капиталом.
Управление
денежными
средствами
и
ликвидными ценными бумагами.
Краткосрочное
финансовое

СС 3.1
Course code: FMCB 5310
The course name:
Financial management in
commercial banks Quantity
of the credits: 3
Prerekvizits: Financial
management
Postrekvizits: writing of the
master thesis
Purposes and tasks: training
of
specialists
possessing
enough knowledge and skills
in accordance with state
educational standards and the
requirements of employers.
Expand bases of interaction of
theory and practice of
financial management in the
commercial banks, the need
for financial management, the
content of its traditional and
special functions, the role and
importance
of
this
management
in
modern
conditions.
Summary of the main
sections: Risk and return:
portfolio theory and asset
pricing models. The theory of
capital
structure:
models
Modigliani - Miller, a
compromise model. Criteria
for selection of capital
investments. The dividend
policy and capital structure.
Working
Capital
Management. Management of
cash
and
marketable
securities. Short-term financial
planning. risk management of
corporation

Күтілетін нәтижелер: Курсты
оқып
бітіргеннен
кейін
магистранттар:
қазіргі
жағдайдағы
кәсіпорынның
қаржыларын
басқару
теориясы
мен
тәжірибесін білу қажет;
- қаржылық есептеулердің
негіздерін білу керек;
- шығын ұғымын, оның
құрамын және құрылымын,
сонымен қатар шығындарды
басқару әдістерін білу керек;
- капиталдың рөлі, капиталды
тартудың
мақсаты
мен
әдістерін білу қажет;
дивидендтік
саясаттың
құрылу негіздерін білу керек.
Құзыреті:
- қаржылық менеджментінің
және меншікті қаражатты,
негізгі
және
айналым
капиталды
басқарудың
концептуалды негіздері туралы
білімдерін қалыптастыру;
- коммерциялық банктердегі
қаржылық
менеджментінің
функциялары, құрылымы және
қазіргі заманғы әдістері туралы
білім жүйесін қалыптастыру;
- қазіргі нарықтық экономика
жағдайындағы
қаржылық
басқарудың стратегиясы мен
тактикасы туралы ұғым беру;
алған
білімдерін
коммерциялық
банк
қызметінде
қолдану
дағдыларын игеру.

ТК3.1
Пәннің шифры: KI 5310
Пәннің атауы: Қазынашылық
іс
Кредит саны: 3
Пререквизиттер: Қаржы
теориясы
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияна жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
қазынашылық ісінің мәні мен
ҚР ерекшеліктерін зерттеу
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны: Қазынашылық
жүйенің қалыптасуы.
Қазынашылық органдарының
функциялары мен міндеттері.
Қазынашылық органдардың

планирование.
Управление
корпорационными рисками.
Ожидаемые результаты: После
изучения курса магистранты
должны
будут
иметь
представления:
о
теории
и
практике
управления
финансами
предприятия в современных
условиях;
 об
основах
финансовых
вычислений;
 о понятии затрат, знать их
состав и структуру, а также
методы управления затратами;
 о роли капитала, цели и
способах привлечения капитала;
 основах
формирования
дивидендной политики.
Компетенции:
- формирование у магистрантов
знаний концептуальных основ
финансового менеджмента и
управления
собственным
средствами,
основным
и
оборотным
капиталом
комерческого банка;
- формирование системы знаний
о
функциях,
структуре
и
современных
методах
финансового менеджмента в
коммерческих банках;
- формирование представления о
стратегии и тактике финансового
управления
в
современной
рыночной экономике;
привитие
навыков
практического
использования
полученных знаний в процессе
деятельности
коммерческого
банка
КВ 3.1
Шифр дисциплины:
KD 5310
Название
дисциплины:
Казначейское дело
Количество кредитов: 3
Пререквизиты:
Теория
финансов
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели и задачи: изучение
сущности казначейского дела и
его особенностей в РК
Краткое содержание основных
разделов:
Становление
казначейской системы. Функции
и задачи органов казначейства.
Исполнение
бюджета

The expected results: After
studying of a rate
undergraduates will shall have
ideas:
 about the theory and
management practice by
finance of the entity in
modern conditions;
 about bases of financial
calculations;
 about concept of costs to
know their structure and
structure, and also methods of
management of costs;
 about a role of the equity,
the purpose and methods of
attraction of the equity;
 bases of forming of
dividend policy.
Competencies:
- forming at undergraduates
of knowledge of conceptual
bases of financial management
and management own means,
the fixed and working capital
of commercial bank;
- forming of system of
knowledge
of
functions,
structure and modern methods
of financial management in
commercial banks;
- forming of idea of strategy
and tactics of financial
management
in
modern
market economy;
- instilling of skills of practical
use of the gained knowledge
in the course of activities of
commercial bank
СС 3.1
Course code: TB 5310
The course name:
Treasury business
Quantity of the credits: 3
Prerekvizits: Theory of
finance
Postrekvizits: writing of the
master thesis
Purposes and tasks: study of
the essence of the treasury
business and its features in
Kazakhstan
Summary of the main
sections: Formation of the
treasury system. The functions
and tasks of the Treasury.
Execution of the budget

бюджетті орындау. Бюджетті
қазынашылық орындаудың
ұйымдастырушылық
формалары. Бірыңғай шотты
енгізудің кезеңдері. Кірісті
есепке алу. Бюджетті
қазынашылық орындаудағы
шығындарды қаржыландыру.
Есеп айырысу-кассалық
орталығына төлем құжаттарын
жіберуді ұйымдастыру.
Қаражаттарды есепке алу және
шығындарды бақылау.
Мерзімінде төленбеген
құжаттарды есепке алу.
Заңнамалық база және билік
органдарының құзыреттері.
Бюджеттің кіріс және шығыс
бөлімдерінің қалыптасуын
ұйымдастыру.
Күтілетін нәтижелер: курсты
аяқтағаннан кейін магистрант:
- қазынашылық
органдарының функцияларын
білу керек;
- бюджетті
орындаудағы
қазынашылықтың
алатын
орнын білу керек;
- бюджетті
орындаудың
қазынашылық жүйенің негізгі
кезеңдерін білу керек;
- бюджет
орындауын
талдағанда өзгерістерді бағалау
керек;
- алған
білімдердің
шеңберінде мемлекеттік және
саяси өмірдегі оқиғаларды
талдау керек.
Құзыреті:
- шетел
елдердің
қазынашылық
қызметінің
ұйымдастырылу
тәжірибесін
зерттеп,
оны
қолдануға
ұсыныстар
жасауға
аналитикалық қабілеті;
- республикалық
және
жергілікті
бюджеттердің
арасында
кірістерді
бөлу
қажеттілігін түсіндіру қабулеті.
ТК 3.2
Пәннің шифры: SBM 5311
Пәннің атауы: Стратегиялық
банктік менеджмент
Кредит саны: 3
Пререквизиттер: Банктік
менеджмент және маркетинг
Постреквизиттер:

казначейскими
органами.
Организационные
формы
казначейского
исполнения
бюджета.
Этапы
внедрения
единого казначейского счета.
Учет доходов. Финансирование
расходов
при
казначейском
исполнении
бюджета.
Организация
передачи
платежных
документов
в
расчетно – кассовый центр. Учет
средств и контроль за их
расходованием.
Учет
документов, не оплаченных в
срок. Законодательная база и
компетенции органов власти.
Организация
формирования
доходной и расходной части
бюджета.
Ожидаемые результаты:
В результате изучения курса
магистрант должен:
Знать:
- основные функции органов
казначейства;
- роль казначейства в системе
исполнения бюджета;
- основные этапы казначейской
системы исполнения бюджета.
Уметь:
- оценивать изменения, при
проведении анализа исполнения
бюджета;
- анализировать
события
государственной, политической
жизни с позиции полученных
знаний.
Компетенции:
- аналитические способности в
области
изучения
опыта
организации
деятельности
казначейств зарубежных стран и
разработки предложения по его
практическому использованию;
- способность к обоснованию
необходимости распределения
доходов между республиканским
бюджетом
и
местными
бюджетами.

treasury
bodies.
Organizational forms of the
treasury execution of the
budget.
Stages
of
implementation of a single
treasury account. Revenue.
Financing costs for the
treasury execution of the
budget.
Organization
of
transmission
of
payment
documents in settlement - cash
center. Accounting for funds
and
control over their
spending.
Accounting
documents are not paid on
time. Legal framework and
competence of the authorities.
Organization of the formation
of the revenue and expenditure
side of the budget.
The expected results:
A study of undergraduate
course must:
Know:
- the basic functions of the
treasury;
- treasury's role in the
implementation of the budget
system;
- the main stages of the
treasury execution of the
budget system.
To be able to:
- to assess the changes in the
analysis of budget execution;
- to analyze the events of the
state , political life from the
perspective of the knowledge
gained.
Competences:
- analytical skills in the field
of experience of organizing
activities treasuries of foreign
countries and the development
of proposals for its practical
use;
- the ability to justifying the
need for the distribution of
income between the
republican budget and local
budgets.
КВ 3.2
СС 3.2
Course code: SBM 5311
Шифр дисциплины:
SBM 5311
The course name:
Название
дисциплины: Strategic bank management
Стратегический
банковский Quantity of the credits: 3
менеджмент
Prerekvizits:
Banking
Количество кредитов: 3
management and marketing
Пререквизиты:
Банковский Postrekvizits: writing of the

магистерлік
диссертацияны
жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
магистранттарға
басқарудың
қазіргі
стратегиялық
бағыттары,
стратегиялық
менеджментінің
әдістері
туралы
теориялық
және
тәжірибелік білім беру.
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны:
Банктің
стратегиялық басқаруы: мәні
және
негізгі
құрамдас
элементтері. Банктің миссиясы.
Банк стратегиясын таңдау және
талдау. Стратегия және банктің
ұйымдастырушылық
құрылымы.
Стратегиялық
талдаудың мәні. Стратегиялық
жоспралаудың
мәні.
Стратегиялық
банктім
менеджменттегі
тәуекелдер.
Стратегиялық
өзгерістерді
басқару.
Басшылық
және
корпоративтік
мәдениет.
Стратегия және
нарықтық
құрылым.
Бәсекелестік
стратегиясы.
Банктің
экономикалық стратегия мәні
және
оның
құрамдас
элементтері. Банктроттықтың
мәні
және
оның
негізгі
белгілері.
Күтілетін нәтижелер:
Пәнді
оқығаннан
кейін
магистрант:
- мемлекет және аймақтың
банк жүйесін бағалау керек,
- банктін
стратегиясын
бағалау және оның нұсқасын
құрастыру керек,
- банктің
ұйымдастырушылық
құрылымының
нұсқаларын
талдап, оларды банк қызметінің
тиімділігін
арттыру
үшін
қолдануға
мүмкіндіктерді
қарасту керек,
- өтімділік жағдайына қарай
мүмкін
болатын
қауіпқатерлерді анықтау керек;
- банктің
қаржылық
тұрақтылығын нығайтуға ісшараларды әзірлеу керек.
Құзыреті:
Арнаулы құзыреті:
- банк, персонал, ресуртарды
басқару дың негізгі қағидалары
мен әдістерін игеру;

менеджмент и маркетинг
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели и задачи: обучение
магистрантов теоретическим и
практическим
знаниям
и
навыкам
современных
стратегических
подходов
в
управлении, также овладение
методами
стратегического
менеджмента.
Краткое содержание основных
разделов:
Стратегическое
управление банка: сущность и
основные составляющие элементы.
Миссия банка Анализ и выбор
стратегии банка. Стратегия и
организационная структура банка.
Понятие стратегического анализа.
Понятие и сущность стратегического
планирования.
Риски
в
стратегическом
банковском
менеджменте.
Управление
стратегическими
изменениями.
Корпоративная
культура
и
руководство. Стратегия и рыночная
структура. Стратегия конкурентной
борьбы. Понятие экономической
стратегии банка и ее основные
составляющие элементы. Понятие
банкротства и ее основные признаки.
Ожидаемые результаты
В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
уметь:
давать
оценку
развития
банковской системы
страны,
региона;
оценивать
банковскую
стратегию, разрабатывать ее
варианты;
- анализировать
варианты
организационных структур банка и
возможности их использования для
повышения эффективности работы
банка
-на основе оценки состояния
ликвидности
выявлять
потенциальные угрозы;
разрабатывать
меры
по
повышению
финансовой
устойчивости банка.
Кометенции:
Специальные
компетенции:
 овладение
основными
принципами
и
методами
управления банком, персоналом,
ресурсами;
 формирование

master thesis
Purposes and tasks: graduate
training of theoretical and
practical knowledge and skills
of modern strategic approach
to management, and mastering
the methods of strategic
management.
Summary of the main
sections:
Strategic
bank
management: essence and
basic constituent elements.
Bank Mission Analysis and
selection of the bank's
strategy.
Strategy
and
organizational structure of the
bank. The concept of strategic
analysis. The concept and
essence of strategic planning.
Risks
in
the
strategic
management of the bank.
Managing Strategic Change.
Corporate
culture
and
leadership.
Strategy
and
market structure. The strategy
competition. The concept of
the economic strategy of the
bank and its main constituent
elements. The concept of
bankruptcy, and its main
features.
The expected results:
A study of undergraduate
disciplines should be able to:
- to assess the development of
the country, the region's
banking system;
- assess the banking strategy
to develop its variants;
- to analyze the options for the
bank's
organizational
structures and their possible
use to increase the efficiency
of the bank's work;
- based assessment of liquidity
conditions to identify potential
threats;
- develop measures to improve
the bank's financial stability.
Competencies:
Special competences:
- mastery of the basic
principles and methods of
bank
management,
staff
resources;
- formation of independent
informative
activity
of
students.
Social competences: master

- білім алушылардың дербес
танымдық
белсенділігін
қалыптастыру.
Әлеуметтік
құзыреті:
логикалық,
сараптамалық,
тұжырымдамалық
ой
дағдыларын игеру
ТК 3.2
Пәннің шифры: KSM 5311
Пәннің атауы: Корпоративтік
салықтық менеджмент
Кредит саны: 3
Пререквизиттер:
Салық және салық салу
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияны жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
Салық жүйесін және салық
жүйесін реттейтін заңнама
нормаларын білу
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны:
Қазіргі
салық
жүйесінің проблемасы. Салық
салудың
қағидалары:
экономикалық және заңдық .
Қазіргі салық механизмнің
жүзеге асыру проблемалары.
ҚР қазіргі салық саясатының
негізгі
бағыттары.
Қолданыстағы салық тетігінің
элементінің мінездемесі. ҚР
салық реформасының жүзеге
асуының мәселелері. Салықтар
және
бюджетаралық
қатынастарды жетілдіру.
Күтілетін нәтижелер:
Пәнді
оқығаннан
кейін
магистрант:
- салықтық теорияның қазіргі
аспектілерін білу керек;
- салық салудың экономикалық
және заңдылық қағидаларын
білу керек;
- салық салудың әділетті болуы
және
салық
салудың
қағидалары
- салық жүйесінің тиімділігінің
көрсеткіштерін білу керек;
- ҚР салық саясатының қазіргі
таңдағы негізгі бағыттарын
білу керек;
- салықты жетілдіру мен
бюджетаралық қатынастардың
дамуының байланысын білу
керек.
Құзыреті:
салық
ағындарын
басқару
дағдыларына
ие.
Келесі
сұрақтар шеңберінде құзыретті

самостоятельной познавательной the skills of logical, analytical
деятельности обучающихся.
and conceptual thinking
Социальные
компетенции:
овладеть навыками логического,
аналитического
и
концептуального мышления.
КВ 3.2
Шифр дисциплины:
KNM 5311
Название
дисциплины:
Корпоративный
налоговый
менеджмент
Количество кредитов: 3
Пререквизиты:
Налоги
и
налогообложение
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели
и
задачи:
Владеть
знаниями юридических норм,
регулирующих
налоговые
отношения
и
систему
налогообложения в целом.
Краткое содержание основных
разделов:
Современные
проблемы налогов. Принципы
налогообложения:
экономические и юридические.
Проблемы
функционирования
современного
налогового
механизма.
Основные
направления
современной
налоговой
политики
РК.
Характеристика
элементов
действующего
налогового
механизма.
Проблемы
реализации налоговой реформы
в
РК.
Вопросы
совершенствования
межбюджетных отношений и
налоги.
Ожидаемые результаты: после
изучения
дисциплины
магистрант должен знать:
- современные аспекты в теории
налогов;
- экономические и юридические
принципы налогообложения;
- показатели эффективности
налоговой системы;
основные
направления
современной
налоговой
политики РК;
- взаимозависимость между
развитием
межбюджетных
отношений
и
совершенствованием налогов.
Компетенции:
Владеет
навыками
управления

СС 3.2
Course code: CTМ 5311
The course name:
Corporate Tax Management
Quantity of the credits: 3
Prerekvizits:
Taxes and taxation
Postrekvizits: writing of the
master thesis
Purposes and tasks: Possess
knowledge of legal rules
governing fiscal relations and
taxation system as a whole.
Summary of the main
sections:
Modern
tax
problems.
Principles
of
taxation: economic and legal.
Problems of functioning of
modern tax mechanism. The
main directions of modern tax
policy of the Republic of
Kazakhstan.
Characteristic
elements of the current tax
mechanism. Problems of
realization of tax reform in the
Republic of Kazakhstan. The
improvement
of
interbudgetary relations and taxes.
The expected results:
After studying the discipline
master student should know:
- modern aspects in tax theory;
economic
and
legal
principles of taxation;
- indicators of the efficiency
of the tax system;
- the main directions of
modern tax policy of the
Republic of Kazakhstan;
- the relationship between the
development
of
interbudgetary relations and the
improvement
of
tax.
Competencies: Owns skills to
manage tax flows. Be
competent in the application
of knowledge to improve tax
management, presentation of
tax reporting forms, to find
solutions
to
identified
problems, strive to adopt new
technologies.

болу: салықтық менеджментті
жетілдіруде
білім
қорын
пайдалану, салықтық есеп беру
формаларын
тапсыру,
анықталған
проблемаларды
шешу жолдарын анықтау, жаңа
технологияларды қолданысқа
ензуге ұмтылу.
ТК 3.3
Пәннің шифры: BKKB 6312
Пәннің атауы: Бағалы
қағаздар қоржынын басқару
Кредит саны: 3
Пререквизиттер: Қаржы
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияны жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
Бағалы қағаздар нарығының
қызмет ету, бағалы қағаздар
мәні туралы білім беру, бағалы
қағаздар
нарығының
қатысушыларын және олардың
қызметін, қор индекстер мен
индикаторларды,
бағалы
қағаздар қоржынын басқару
негізгі проблемаларын, ҚР
бағалы қағаздар нарығының
дамуын зерттеу
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны: ҚР бағалы қағаздар
нарығын қалыптасуы. Бағалы
қағаздар
нарығын
реттеу.
Бағалы қағаздар қоржыны мәні
және
оны
басқару.
Қазақстандағы
мемлекеттік
бағалы
қағаздар.
Туынды
бағалы қағаздарды басқару.
Қор
индекстері
мен
индикаторларының
ерекшеліктері.
Күтілетін нәтижелер: курсты
оқығаннан кейін магистранттар
бағалы қағаздар нарығының
кәсіби
қатысушылар
қызметінің мазмұнын, қор
биржаларының
ұйымдастырылуын
білетін
болады, қор индектерінің кор
биржасына
әсерін
талдай
алады.
Құзыреттілігі:
Бағалы қағаздар қоржынын
басқару, оның құрылымы мен
қаржылық құралдар туралы
біледі,
отандық
бағалы
қағаздар нарығының қазіргі
дамиу
тенденцияларын
талдауға дағдыланған.

налоговыми потоками. Быть
компетентным
в вопросах
применения
знаний
в
совершенствовании налогового
менеджмента,
представления
форм налоговой отчетности,
определения
путей решения
выявленных проблем, стремиться
к внедрению новых технологий.
КВ 3.3
Шифр дисциплины:
UPCB 6312
Название
дисциплины:
Управление портфелем ценных
бумаг
Количество кредитов: 3
Пререквизиты: Финансы
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели и задачи: дать знания по
теоретическим
основам
функционирования
рынка
ценных
бумаг,
определения
сущности
ценных
бумаг,
изучение участников фондового
рынка и их деятельности на
рынке ценных бумаг, фондовых
индексов
и
индикаторов,
основные проблемы управления
портфелем ценных бумаг, а
также перспективы развития
рынка ценных бумаг в РК.
Краткое содержание основных
разделов:
Формирование
фондового
рынка
в
РК.
Регулирование рынка ценных
бумаг.
Сущность
портфеля
ценных бумаг и управление им.
Государственные ценные бумаги
в
Казахстане.
Управление
производными
ценными
бумагами.
Особенности
фондовых
индексов
и
индикаторов.
Ожидаемые результаты: после
изучения курса магистранты
будут
знать
содержание
деятельности, профессиональных
участников рынка ценных бумаг,
организацию
деятельности
фондовых бирж, анализировать
влияние фондовых индексов на
конъюктуру фондового рынка.
Компетенции:
Владеет
знаниями о сущности управления
портфелем ценных бумаг, его
структуру
и
финансовых
инструментах,
умеет
анализировать
современные

СС 3.3
Course code: MPS 6312
The course name:
Management of a portfolio of
securities
Quantity of the credits: 3
Prerekvizits: Finance
Postrekvizits: writing of the
master thesis
Purposes and tasks: to give
knowledge on the theoretical
foundations of the securities
market
functioning,
determining the nature of the
securities, the study of the
stock market and their
activities in the securities
market, stock market indices
and indicators, basic portfolio
management issues, as well as
the prospects of development
of securities market in the
Republic of Kazakhstan.
Summary of the main
sections: Formation of the
stock market in Kazakhstan.
The
regulation
of
the
securities market. The essence
of the securities portfolio and
its management. Government
securities in Kazakhstan.
Manage derivative securities.
Features stock indices and
indicators.
The expected results: After
learning course graduate will
know the content of the
activity,
professional
securities market participants,
the organization of the
activities of stock exchanges,
analyze the impact of stock
market indices in the stock
market conjuncture.
Competences:
Fluent
knowledge
of
portfolio
management
entities
of
securities, its structure and
financial instruments able to
analyze current trends in the

ТК 3.3
Пәннің шифры: HBKN 6312
Пәннің атауы: Халықаралық
бағалы қағаздар нарығы
Кредит саны: 3
Пререквизиттер: Қаржы
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияны жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
Халықаралық бағалы қағаздар
нарығының қызмет ету туралы
білім
беру,
халықаралық
бағалы қағаздар нарығының
кәсіби қатысушыларын және
олардың
қызметін,
қор
индекстер мен индикаторлар,
бағалы қағаздар қоржынын
басқару негізгі проблемаларын,
халықаралық бағалы қағаздар
нарығының
даму
перспективасы туралы білім
жүйесін қалыптастыру
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны:
Халықаралық
бағалы қағаздар нарығының
қалыптасуы.
Халықаралық
бағалы
қағаздар
нарығын
реттеу. Халықаралық бағалы
қағаздар
нарығының
делдалдары. Туынды бағалы
қағаздар нарығы. Халықаралық
бағалы қағаздар нарығының
инфрақұрылымы. Әлемдік қор
индекстері және индекаторлар.
Күтілетін нәтижелер: курсты
оқығаннан кейін магистранттар
халықаралық бағалы қағаздар
нарығының
кәсіби
қатысушылар
қызметінің
мазмұнын, қор биржаларының
ұйымдастырылуын
білетін
болады,
әлемдік
қор
индектерінің кор биржасының
конънктурасына әсерін талдай
алады.
Құзыреттілігі:
Арнайы құзыреттер:
- Халықаралық бағалы қағаздар
нарығы, оның құрылымы мен
қаржылық құралдары, бағалы
қағаздар қоржынын басқару,
болжамдау әдістері туралы
білім жүйесін қалыптастыру;
- әлемдік қор индекстері мен
индикаторларының
динамикасын
талдауға

тенденции
развития
национального рынка ценных
бумаг.
КВ 3.3
Шифр дисциплины:
MRCB 6312
Название
дисциплины:
Международный рынок ценных
бумаг
Количество кредитов: 3
Пререквизиты: Финансы
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели и задачи: формирование
системы знаний об организации
деятельности
международного
рынка
ценных
бумаг,
деятельности профессиональных
участников, фондовых индексах
и
индикаторах,
основных
проблемах
управления
портфелем
ценых
бумаг,
перспективах
развития
международного рынка ценных
бумаг.
Краткое содержание основных
разделов:
Формирование
международного рынка ценных
бумаг.
Регулирование
международного рынка ценных
бумаг.
Посредники
международного рынка ценных
бумаг.
Рынок производгых
ценных бумаг. Инфраструктура
международного рынка ценных
бумаг.
Мировые
фрндовые
индексы и индикаторы.
Ожидаемые результаты: после
изучения курса магистранты
будут
знать
содержание
деятельности, профессиональных
участников рынка ценных бумаг,
организацию
деятельности
фондовых бирж, анализировать
влияние мировых фондовых
индексов
на
конъюктуру
фондового рынка.
Компетенции:
Специальные компетенции:
- Формирование
системы
знаний о международном рынке
ценных бумаг, его структуре и
финансовых
инструментах,
управлении портфелем ценных
бумаг,
методах
прогнозирования;
- формирование
навыков
анализа
динамики
мировых
фондовых
индексов
и

development of the national
securities market.
СС 3.3
Course code: MPS 6312
The course name:
International securities market
Quantity of the credits: 3
Prerekvizits: Finance
Postrekvizits: writing of the
master thesis
Purposes and tasks:
formation of a system of
knowledge
about
the
organization of activities of
the international securities
market, the activities of
professional
participants,
stock indices and indicators,
the
main
problems
of
managing a portfolio of
securities, and prospects for
the development of an
international securities market.
Summary of the main
sections: Formation of the
international securities market.
Regulation of the international
securities
market.
Intermediaries
of
the
international securities market.
Securities
market.
Infrastructure
of
the
international securities market.
World fair indices and
indicators.
The expected results: After
studying the course,
undergraduates will know the
content of activities,
professional participants of the
securities market, the
organization of the activities
of stock exchanges, analyze
the impact of global stock
indices on the stock market
conditions.
Competences:
Special competences:
- Formation of a system of
knowledge about the
international securities market,
its structure and financial
instruments, portfolio
management, forecasting
methods;
- the formation of skills for
analyzing the dynamics of
world stock indices and

дағдыларын қалыптастыру.

индикаторов.

indicators.

ТК 3.4
Пәннің шифры: BKTM 6313
Пәннің
атауы:
Банктік
қызметтегі
тәуекел
менеджмент
Кредит саны: 4
Пререквизиттер: Банк ісі
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияны жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
коммерциялық банктегі тәуекел
менеджмент
жүйесін
қалыптастырудың
заманауи
механизмін,
бағалау,
мониторинг
жүргізу
және
бақылау механизмін білу, банк
саласындағы
тәуекел
менеджменттің
даму
бағыттарына талдау жүргізу,
банкт тәуекелдерін бағалау
және
басқарудың
негізгі
әдістерін білу, тәуекелдерді
минималдау
дағдыларын
қалыптастыру
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны:
Коммерциялық
банктегі
тәуекелменеджменттің концепциялары
мен
модельдері.
Тәуекел
факторлары
мен
жіктелуі.
Коммерциялық
банктегі
тәуекел менеджмент жүйесін
құрастыру негіздері. Тәуекел
деңгейін бағалау және талдау.
Тәуекелдерді анықтау және
талдау. Банктік қызметтегі
тәуекелдерді
реттеу.
Тәуекелдерді басқару әдістері
мен құралдары. Валюталық
тәуекелдерді
хеджерлеу
әдістері
мен
құралдары.
Макроэкономикалық
тәуекелдер.
Коммерциялық
банктегі тәуекел-менеджмент
жүйесін қалыптастырудағы ҚР
Ұлттық Банкінің рөлі.
Күтілетін нәтижелер: пәнді
оқығаннан кейін магистрант
келесі
қабілеттіліктер
мен
дайындықтарын көрсете білу
керек:
- отандық және шетелдік
ғалымдардың
алған
нәтижелерді жалпылау және
сын
түрде
бағалау,
перспективті
бағыттарды
анықтау,
зерттеулердің

КВ 3.4
Шифр дисциплины:
RMBD 6313
Название дисциплины:
Риск-менеджмент в банковской
деятельности
Количество кредитов: 4
Пререквизиты: Банковское дело
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели
и
задачи:
изучить
современный
механизм
формирования системы рискменеджмента в коммерческих
банках, механизмы их оценки,
мониторинга
и
контроля,
провести анализ современных
тенденций
развития
рискменеджмента
в
банковской
сфере; изучить основные методы
оценки
и
управления
банковскими
рисками;
формирвание
навыков
минимизации рисков.
Краткое содержание основных
разделов: Концепции и модель
риск-менеджмента в коммерческом
банке.
Факторы
риска
и
классификация
риска.
Основы
построения
системы
рискменеджмента в коммерческом банке.
Анализ и оценка степени риска.
Идентификация и анализ рисков.
Регулирование рисков в банковской
деятельности.
Методы
и
инструменты управления рисками.
Методы
и
инструменты
хеджирования валютных рисков.
Макроэкономические риски. Роль
Национального
Банка
РК
в
формировании
системы
рискменеджмента коммерческого банка.
Ожидаемые результаты: после
изучения
дисциплины
магистрант
должен
демонстрировать способность и
готовность:
обобщать
и
критически
оценивать
результаты,
полученные отечественными и
зарубежными
исследованиями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований;
-оценивать
эффективность
решений с учетом фактора

СС 3.4
Course code: PFM RK 6313
The course name:
Risk management in banking
Quantity of the credits: 4
Prerekvizits: Banking
Postrekvizits: writing of the
master thesis
Purposes and tasks: to study
the modern mechanism of
formation
of
the
risk
management
system
in
commercial
banks,
the
mechanisms
for
their
assessment, monitoring and
control, to analyze current
trends in the development of
risk management in the
banking sector; learn the basic
methods of assessing and
managing
bank
risks;
Formation
of
risk
minimization skills.
Summary of the main
sections:
Concepts and model of risk
management in a commercial
bank. Risk factors and risk
classification.
Basics
of
building a risk management
system in a commercial bank.
Analysis and risk assessment.
Identification
and
risk
analysis. Risk management in
banking. Risk management
methods and tools. Methods
and tools for hedging currency
risks. Macroeconomic risks.
The role of the National Bank
of the Republic of Kazakhstan
in the formation of the risk
management system of a
commercial bank.
The expected results: After
studying the discipline the
undergraduate
must
demonstrate the ability and
readiness:
- summarize and critically
evaluate the results obtained
by domestic and foreign
research, identify promising
areas, draw up a research
program;
-to evaluate the effectiveness
of decisions taking into
account
the
factor
of

бағдарламасын құру;
- белгісіздік факторын ескере
отырып
шешімдердің
тиімділігін бағалау
Құзыреттілігі:
Арнайы құзыреттер:
- тәуекел-менеджмент
жүйесінде әдістемелік білімдер
мен тәжірибелік дағдыларды
қалыптастыру;
- экономикалық есептеулерді
жүргізуге
арналған
ақпараттардың қайнар көздерін
талдауға
және
қолдануға
тәжірибелік
жағдыларды
қалыптастыру
ТК 3.4
Пәннің шифры: KTB 6313
Пәннің атауы: Қаржылық
тәуекелдерді басқару
Кредит саны: 4
Пререквизиттер: Банк ісі
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияны жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
магистранттардың
қазіргі
кәсіпорынның
тәуекелдердін
бағалау
және
басқару
саласында терең білімдері мен
тәжірибелік дағдыларға иелену
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны:
Тәуекелдердің
жіктелінуі.
Тәуекел
менеджменттің
негізгі
ережелері.
Валюталық
тәуекелдерді
басқару.
Инвестициялық тәуекелдерді
басқару.
Хеджерлеу
–
тәуекелдерді
басқару
құралдардың
бірі.
Инновациялық
тәуекелдерді
басқару. Банктік тәуекелдерді
басқару
Күтілетін нәтижелер: пәнді
оқығаннан кейін магистрант
кәсіпкерлік тәуекелдердің
түрлерін, тәуекелдерді басқару
әдістемесінің негіздерін,
тәуекелдерді анықтау, талдау
және болжамдау, бағалау және
басқару әдістерін білу керек;
кәсіпорынның өмірлік циклінің
әртүрлі кезеңіндегі және
дағдарысқа қарсы басқару
кезеңдеріндегі кәсіпкерлік
тәуекелдерді есепке алу және
бағалай алу керек; кәсіпкерлік
қызметтегі және дағдарысқа
қарсы басқарудағы

неопределенности;
-анализировать и использовать
различные
источники
информации для проведения
экономических
расчетов.
Компетенции:
Специальные компетенции:
- формирование методических
знаний и практических навыков
в системе риск-менеджмента;
- формирование практических
навыков анализа и использования
различных
источников
информации для проведения
экономических расчетов
КВ 3.4
Шифр дисциплины:
UFR 6313
Название дисциплины:
Управление
финансовыми
рисками
Количество кредитов: 4
Пререквизиты: Банковское дело
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели и задачи: получение
магистрантами
прочных
теоретических
знаний
и
практических навыков в области
оценки и управления риском на
современном предприятии.
Краткое содержание основных
разделов: Классификация рисков.
Основные
положения
рискменеджмента.
Управление
валютными рисками. Управление
инвестиционными
рисками.
Хеджирование
- один из
инструментов управления рисками.
Управление
инновационными
рисками. Управление банковскими
рискми.
Ожидаемые результаты: В
результате изучения данной
дисциплины магистрант должен
знать:
основные
виды
предпринимательских
рисков,
основы методологии управления
рисками, существующие методы
выявления,
анализа
и
прогнозирования рисков, оценки
и управления рисками; уметь:
производить учет и оценку
предпринимательских рисков на
различных стадиях жизненного
цикла предприятия и по стадиям
антикризисного
управления;
владеть навыками: в выборе

uncertainty;
-analyze and use various
sources of information to
conduct
economic calculations.
Competences:
Special competences:
the
formation
of
methodological
knowledge
and practical skills in risk
management system;
- the formation of practical
skills of analysis and the use
of various sources of
information for economic
calculations
СС 3.4
Course code: FRM 6313
The course name:
Financial risk management
Quantity of the credits: 4
Prerekvizits: Banking
Postrekvizits: writing of the
master thesis
Purposes and tasks: btaining
by undergraduates strong
theoretical knowledge and
practical skills in the field of
assessment
and
risk
management in a modern
enterprise. This type of
training contributes to the
development
of
undergraduates skills for
comprehensive
assessment
and
diagnosis
of
the
effectiveness of the enterprise
as a whole.
Summary of the main
sections:
Risk classification. The main
provisions
of
risk
management. Currency risk
management. Investment risk
management. Hedging is one
of the risk management tools.
Innovation risk management.
Bank Risk Management.
The expected results: As a
result of studying this
discipline, the undergraduate
must know: the main types of
business risks, the basics of
risk
management
methodology,
existing
methods
of
identifying,
analyzing and forecasting
risks, assessing and managing
risks; be able to: make

тәуекелдерді басқарудың
тиімді тәсілдерін таңдау
дағдыларына ие болу керек.
Құзыреттілігі:
Арнайы құзыреттер:
- қаржылық тәукелдер және
олардың мемелекет
экономикасына әсері
саласындағы зерттеулер
бойынша әдістемелік
білімдерді қалыптастыру;
- қаржылық тәукелдер бағалау
және басқару саласында
тәжірибелік дағдалырды
қалыптастыру.

эффективных
способов
управления
рисками
в
предпринимательской
деятельности и антикризисном
управлении организацией.
Компетенции:
Специальные компетенции:
- формирование методических
знаний в сфере исследования
финансовых рисков и их влияния
на экономику государства в
целом;
- формирование практических
навыков в сфере оценки и
управления
финансовыми
рисками

ТК 3.5
Пәннің шифры: KM 6314
Пәннің атауы: Қаржылық
модельдеу
Кредит саны: 3
Пререквизиттер:
Инвестициялық жобаларды
талдау және бағалау
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияны жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
магистранттардың
инвестициялық жобалау
саласында теориялық білім мен
тәжірибелік дағдыларды,
инвестициялық шешімдерді
қабылдауда экономикалық
негіздемені қалыптастыра алу.
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны:
Инвестициялық
құжаттамаларды
әзірлеу.
Инвестициялық
жобаларды
үлгілеу.
Инвестициялардың
тиімділігін
бағалау
және
жобаларды таңдау. Сыртқы
инвестицияларды тарту үдерісі,
немесе инвесторлармен қарымқатынас
орнату.
Инвестициялық
жобаларды
басқару.
Инвестициялық
кеңістік.
Инновациялық
инвестициялық
жобалардың
ерекшеліктері. Инвестициялық
жобалардың мысалдары.
Күтілетін нәтижелер: Пәнді
оқыған соң магистрант білуі
керек:

КВ 3.5
Шифр дисциплины:
FM 6314
Название
дисциплины:
Финансовое моделирование
Количество кредитов: 3
Пререквизиты: Анализ и оценка
инвестиционных проектов
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели и задачи: является
формирование у слушателей
целостной
системы
теоретических
знаний
и
практических навыков в сфере
инвестиционного
проектирования, экономического
обоснования принятия решений
об инвестировании.
Краткое содержание основных
разделов:
Разработка
инвестиционных
документов.
Моделирование
инвестиционных
проектов. Оценка эффективности
инвестиций и выбор проектов.
Процесс привлечения внешних
инвестиций, или формирование
отношений
с
инвесторами.
Управление
инвестиционными
проектами.
Инвестиционное
пространство.
Особенности
инновационных
инвестиционных
проектов. Примеры инвестиционных
проектов.
Ожидаемые результаты: В
результате изучения дисциплины
магистрант должен:

accounting and assessment of
entrepreneurial risks at various
stages of the life cycle of an
enterprise and according to
stages of crisis management;
possess skills: in choosing
effective ways to manage risks
in
business
and
crisis
management
of
an
organization.
Competences:
Special competences:
the
formation
of
methodological knowledge in
the field of research of
financial risks and their impact
on the economy of the state as
a whole;
- the formation of practical
skills in the field of
assessment and management
of financial risks
СС 3.5
Course code: FM 6314
The course name:
Financial modeling
Quantity of the credits: 3
Prerekvizits: Analysis and
evaluation of investment
projects
Postrekvizits: writing of the
master thesis
Purposes and tasks:
formation of an integrated
system of students theoretical
knowledge and practical skills
in the field of investment
planning, feasibility study
taking investment decisions.
Summary of the main
sections: Development of
investment
instruments.
Modelling of investment
projects.
Evaluating
the
effectiveness of investment
and the selection of projects.
The process of attracting
foreign investments, or the
formation of investor relations
. Management of investment
projects. Investment space.
Features
innovative
investment projects. Examples
of investment projects.
The expected results: A
study of undergraduate
discipline must:
-organize knowledge about the
objectives, principles, basic

 инвестициялық
жобалардың
мақсаттары,
қағидаттары, негізгі дайындық
кезеңдері
туралы
білімді
жүйелеу;
 инвестициялық жобаларды
талдаудың
негізгі
категорияларын қарастыру;
 инвестициялық
жобалардың
тиімділігін
бағалаудың
заманауи
теориялық және тәжірибелік
әдістері
инвестициялық
бағдарламаларды
әзірлеу
алгоритмін;
 инвестициялық жобаларды
жан-жақты талдау мен бағалау
бойынша
сараптамалық
есептемелерді жүргізу және
нәтижелерін
кәсіпорынды
басқаруда қолдану.
Құзыреттілігі:
Арнайы құзыреттер:
магистранттардың
инвестициялық
жобаларды
талдаудың
негіздері
мен
ерекшеліктері туралы терең
теориялық
білімдерін
қалыптастыру;
- инвестициялық жобаларды
талдау мен оны экономикаға
бейімдеуге негіздеу бойынша
классикалық және заманауи
тұжырымдамаларын зерттеу.
Әлеуметтік
құзыреттер:
логикалық,
сараптамалық,
тұжырымдамалық
ой
дағдыларын игеру

ТК 3.5
Пәннің шифры: ZhM 6314
Пәннің атауы: Жобалық
менеджмент
Кредит саны: 3
Пререквизиттер:
Инвестициялық жобаларды
талдау және бағалау
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияны жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
инвестициялардың
мәні,
мазмұны және инвестициялық
қызмет,
инвестицияларды
ұйымдастыру мен жоспарлау,

 систематизировать знания о
целях, принципах, основных
этапах и стадиях подготовки
инвестиционных проектов;
 изучить основные категории
анализа
инвестиционных
проектов;
 знать
современные
теоретические
модели
и
практические методы оценки
эффективности инвестиционных
проектов
и
алгоритмы
разработки
инвестиционной
программы (с учетом и без учета
фактора
времени,
отражая
инфляцию, риск, финансовые и
нефинансовые ограничения на
капитал);
 уметь
проводить
аналитические
расчеты
по
всестороннему анализу и оценке
инвестиционных проектов и
использованию
результатов
анализа
в
управлении
предприятием.
Компетенции:
Специальные компетенции:
- приобретение слушателями
магистратуры
глубоких
теоретических знаний природы и
специфики
анализа
инвестиционных проектов как
основы
их
последующего
практического применения;
- изучение
классических
и
современных концепций анализа
инвестиционных проектов и
умение адаптировать их для
обоснования проблем экономики
и социума;
Социальные
компетенции:
овладеть навыками логического,
аналитического
и
концептуального мышления.
КВ 3.5
Шифр дисциплины:
PM 6314
Название
дисциплины:
Проектный менеджмент
Количество кредитов: 3
Пререквизиты: Анализ и оценка
инвестиционных проектов
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели и задачи: углубление
знаний о сущности инвестиций,
содержании
и
механизме
инвестиционной деятельности,
об организации и планировании

stages and stages of
preparation of investment
projects;
-examine the major categories
of analysis of investment
projects;
- know the current theoretical
models and practical methods
for
evaluating
the
effectiveness of investment
projects and the development
of
algorithms
for
the
investment program (with and
without the factor of time,
reflecting the inflation risk,
financial and non-financial
restrictions on capital);
-be able to carry out analytical
calculations
for
the
comprehensive analysis and
evaluation of investment
projects and the use of test
results in the management of
the enterprise.
Competences:
Special competence
- The acquisition of graduate
students
deep
theoretical
knowledge of nature and
specifics of the analysis of
investment projects as the
basis for their subsequent
practical application;
- The study of classical and
modern concepts of the
analysis of investment projects
and the ability to adapt them
to support the economy and
society issues;
Social competence: master the
skills of logical, analytical and
conceptual thinking.

СС 3.5
Course code: PM 6314
The course name:
Project management
Quantity of the credits: 3
Prerekvizits: Analysis and
evaluation of investment
projects
Postrekvizits: writing of the
master thesis
Purposes
and
tasks:
deepening of knowledge about
the nature of the investment,
content and mechanism of
investment activity on the

инвестициялық
қызметті
басқару
туралы
білімді
тереңдету
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны: Инвестициялар және
инвестициялық
қызмет.
Инвестициялық
жоба.
Инвестицияның тиімділігінің
критерийлері. Инвестициялық
жобалардың қаржылық бағасы.
Инвестициялық
жобалардың
экономикалық
бағасы.
Инфляция тәуекелдерін ескере
отырып
инвестициялық
шешімдердің
тиімділігін
бағалау.
Инвестициялық
қызметті
қаржыландыру.
Қаржылық инвестицияларды
басқару ерекшеліктері.
Күтілетін нәтижелер: Пәнді
оқыған соң магистрант білуі
керек:
- инвестициялардың
экономикалық
мәні
мен
түрлерін;
- инвестициялық қызметтің
объектілері мен субъектілерін
және
оның
әрекет
ету
механизмін;
- инвестицияларды
қаржыландыру көздерін;
- инвестициялық жобалардың
тиімділігін бағалау әдістерін;
- кәсіпорынның
инвестициялық
қоржынын
қалыптастыру қағидаларын.
Пәнді оқыған соң магистрант
келесі дағдыларға ие болады:
кәсіпорынның
инвестициялық
саясатын
әзірлеу;
инвестициялық
жобаны
жүзеге асыру;
мүмкін болатын қаржылық
тәуекелдерді ескере отырып,
инвестициялық
шешімдерді
қабылдау;
баламалы инвестициялық
жобаларды бағалап, қаржылықэкономикалық
есептеулерді
жүргізу;
кәсіпорынның
инвестициялық
қоржынын
талдау.
Құзыреттілігі: Арнайы
құзыреттер:
магистранттарда
инвестициялық
жобаларды
талдаудың
табиғаты
мен

инвестиций, методах управления
инвестиционной деятельностью.
Краткое содержание основных
разделов:
Инвестиции
и
инвестиционная
деятельность.
Инвестиционный
проект.
Критерии
эффективности
инвестиций. Финансовая оценка
инвестиционных
проектов.
Экономическая
оценка
инвестиционных
проектов.
Оценка
эффективности
инвестиционных
решений
с
учетом
инфляции
рисков.
Финансирование
инвестиционной деятельности.
Особенности
управление
финансовыми инвестициями.
Ожидаемые результаты: В
результате изучения дисциплины
магистрант должен знать:
- экономическое содержание и
виды инвестиций;
- объекты
и
субъекты
инвестиционной деятельности,
механизм ее осуществления;
- виды источников финансового
обеспечения инвестиций;
- методы
оценки
эффективности инвестиционных
проектов;
- принципы
формирования
инвестиционного
портфеля
предприятия.
В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
уметь:
- разрабатывать
инвестиционную
политику
предприятия;
- осуществлять инвестиционное
проектирование;
- принимать
инвестиционные
решения с учетом возможных
финансовых рисков;
- проводить
финансовокредитные расчеты по оценке
эффективности альтернативных
инвестиционных проектов;
- анализировать
инвестиционный
портфель
предприятия.
Компетенции:
Специальные компетенции:
1)
приобретение слушателями
магистратуры
глубоких
теоретических знаний природы и
специфики
анализа
инвестиционных проектов как

organization and investment
planning,
investment
management practices.
Summary of the main
sections: Investments and
investment
activities.
Investment project. Criteria of
efficiency
investments.
Financial
evaluation
of
investment projects. Economic
evaluation of investment
projects.
Evaluating
the
effectiveness of investment
decisions, taking into account
inflation risks. Financing of
investment activity. Features
of management of financial
investments.
The expected results: As a
result
of
studying
the
discipline master student
should know:
- Economic content and types
of investments;
- Objects and subjects of
investment
activity,
the
mechanism
of
its
implementation;
- Types of financial provision
of investment sources;
- Methods for evaluating the
effectiveness of investment
projects;
- Principles of the investment
portfolio of the enterprise.
A study of undergraduate
disciplines should be able to:
- To develop the investment
policy of the company ;
- To carry out investment
planning;
- To make investment
decisions based on the
possible financial risks;
- To carry out the financial
and credit calculations to
assess the effectiveness of
alternative
investment
projects;
- Analyze the portfolio
companies.
Competences:
Special competence
- The acquisition of graduate
students
deep
theoretical
knowledge of nature and
specifics of the analysis of
investment projects as the
basis for their subsequent

ерекшеліктері туралы терең
теориялық білім қалыптастыру;

инвестициялық
жобаларды талдаудың негізгі
категорияларын қарастыру;

инвестициялық
жобалардың
тиімділігін
бағалаудың
заманауи
теориялық және тәжірибелік
әдістері
инвестициялық
бағдарламаларды
әзірлеу
алгоритмін;

инвестициялық
жобаларды жан-жақты талдау
мен
бағалау
бойынша
сараптамалық
есептемелерді
жүргізу және нәтижелерін
кәсіпорынды
басқаруда
қолдану.
Әлеуметтік
құзыреттер:
логикалық,
сараптамалық,
тұжырымдамалық
ой
дағдыларын игеру

ТК 3.6
Пәннің шифры: KT 6315
Пәннің атауы: Қаржылық
талдау (ілгерлемелі курс)
Кредит саны: 4
Пререквизиттер:
Коммерциялық банктегі
қаржылық талдау
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияны жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
қазіргі терминология мен
қаржылық талдаудың әдістерін
үйрену
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны: Қаржылық талдау
ғылым және қолданбалы
экономикалық білім ретінде.
Ұйымның ағымдағы қаржылық
жағдайы мен қаржылықшаруашылық қызметінің
нәтижесін талдау. Ұйымның
төлем қабілеттілігін талдау.
Ұйымның қаржылық
тұрақтылығын талдау.
Ұйымның бухгалтерлік есебін
болжамды талдауы.
Күтілетін нәтижелер:

основы
их
последующего
практического применения;
2) теоретического объяснения
особенностей
современного
анализа инвестиций в и их;
3)
изучение классических и
современных концепций анализа
инвестиционных проектов и
умение адаптировать их для
обоснования проблем экономики
и социума;
4) расширение представлений
о возможностях использования
механизмов действия категории в
системе
экономического
и
социального механизмов;
5)
достижение
понимания
диалектической взаимосвязи и
комплексного
действия
механизмов
смежных
экономических категорий;
6)
развитие
и
упорядочение
научного
мышления применительно
к
сложным
проблемам
функционирования важнейшей
экономической категории.
Социальные компетенции:
овладеть навыками логического,
аналитического и
концептуального мышления
КВ 3.6
Шифр дисциплины:
FA 6315
Название
дисциплины:
Финансовый
анализ
(продвинутый курс)
Количество кредитов: 4
Пререквизиты:
Финансовый
анализ в коммерческих банках
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели и задачи: владение
современной технологией и
методикой финансового анализа
Краткое содержание основных
разделов: Финансовый анализ
как наука и область прикладных
экономических знаний. Анализ
текущего финансового состояния
и
результатов
финансовохозяйственной
деятельности
организации.
Анализ
платежеспособности
организации. Анализ финансовой
устойчивости
организации.
Прогнозный
анализ
бухгалтерского
баланса
организации.

practical application ;
- The study of classical and
modern concepts of the
analysis of investment projects
and the ability to adapt them
to support the economy and
society issues;
Social competence: master the
skills of logical, analytical and
conceptual thinking.

СС 3.6
Course code: FA 6315
The course name:
The financial analysis (the
advanced
course)
Quantity of the credits: 4
Prerekvizits:
Financial
analysis in commercial banks
Postrekvizits: writing of the
master thesis
Purposes
and
tasks:
possession
of
modern
technology and methods of
financial analysis
Summary of the main
sections: Financial analysis as
a science and the field of
applied economic knowledge.
Analysis of the current
financial condition and results
of financial and economic
activities of the organization.
An analysis of the solvency of
the organization. Analysis of
the organization's financial
stability. Predictive analysis of
the balance sheet of the
organization.

- фирмаішілік және сыртқы
қаржылық талдаудың тиімді
алгоритмін жасауға қабілетті;
- қаржылық
талдаудың
нәтижелерін
дербес
шаруашылық
субъектіні
басқарудың
экономикалық
міндеттерін орындауға қолдану
Құзыреті: коммерциялық банк
қызметінің қаржылық
көрсеткіштерін есептеп,
талдауға, шешімдерін негіздеп,
ұсыныстарын беруге
дағдыланады.

ТК 3.6
Пәннің шифры: KZhB 6315
Пәннің атауы: Қаржылық
жоспарлау және болжамдау
Кредит саны: 4
Пререквизиттер:
Коммерциялық банктердегі
қаржылық талдау
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияны жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
қаржылық
жоспарлау
мен
болжамдау
саласында
теориялық білім алу мен
тәжірибелік дағдылану
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны:
Қаржылық
болжамдаудың
теориялық
негіздері. Мемлекеттік болжам
және әлеуметтік-экономикалық
даму
бағдарламалары.
Қаржылық
жоспарлаудың
теориясы
мен
әдістемесі.
Макроэкономикалық
(мемлекеттік)
жоспарлау.
Бюджеттік жоспарлау мен
болжамдаудың
әдістемесі.
Кәсіпорындағы стратегиялық
қаржылық
жоспарлау
мен
болжамдаудың
теориялық
негіздемесі.
Қаржылық
жоспарлау мен болжамдау
кәсіорындағы
бизнесжоспарлаудың
элементі
ретінде.
Кәсіпорындағы
ағымдық қаржылық жоспарлау
(бюджеттеу). Несиелік ұйым
қызметінің
қаржылық
жоспарлау.
Күтілетін нәтижелер:
- жоспарлау
мен
болжамдаудың
негізгі

Ожидаемые результаты:
способность
составления
действенных
алгоритмов
внутрифирменного и внешнего
финансового анализа;
применения
результатов
финансового
анализа
для
решения экономических задач
управления
самостоятельным
субъектом хозяйствования
Компетенции:
Умеет
расчитывать
и
анализировать
финансовые
показатели
деятельности
коммерческого
банка,
обосновывать
выводы
и
разрабатывать рекомендации
КВ 3.6
Шифр дисциплины:
FPP 6315
Название
дисциплины:
Финансовое планирование и
прогнозирование
Количество кредитов: 4
Пререквизиты:
Финансовый
анализ в коммерческих банках
Постреквизиты:
написание
магистерской диссертации
Цели и задачи: получение
теоретических
знаний
и
практических навыков в сфере
финансового планирования и
прогнозирования
Краткое содержание основных
разделов:
Теоретические основы
финансового прогнозирования.
Государственные прогнозы и
программы социальноэкономического
развития.
Теория и методология
финансового
планирования.
Макроэкономическое
(государственное) планирование.
Методология бюджетного
планирования
и
прогнозирования. Теоретические
основы
стратегического финансового
планирования и прогнозирования
на предприятии. Финансовое
планирование и
прогнозирование как элемент
бизнес - планирования на
предприятии.
Текущее
финансовое планирование
(бюджетирование)
на
предприятии.
Финансовое
планирование

The expected results:
- the ability of drawing up
effective algorithms in-house
and
external
financial
analysis;
- application of the results of
the financial analysis for the
solution
of
economic
management
tasks
independent economic entity
Competences:
Able to count and analyze the
financial performance of the
bank's commercial activities to
justify the findings and
develop recommendations
СС 3.6
Course code: FPF 6315
The course name:
Financial
planning
and
forecasting
Quantity of the credits: 4
Prerekvizits:
Financial
analysis in commercial banks
Postrekvizits: writing of the
master thesis
Purposes
and
tasks:
theoretical knowledge and
practical skills in the field of
financial
planning
and
forecasting
Summary of the main
sections: Theoretical basis
financial
forecasting.
Government forecasts and
socio program
economic
development.
Theory and Methodology
financial
planning.
Macroeconomic
(State)
planning.
The
methodology of the budget
planning and forecasting.
Theoretical basis strategic
financial
planning and forecasting
in the enterprise. Financial
planning and
as an element of forecasting
business - planning
company. Current financial
planning
(budgeting) in the enterprise.
Financial planning activities
of credit institutions.
The expected results: Know:
 objectives and basic
principles of planning and

қағидаларын білу керек;
- кәсіпорында
қаржылық
жоспралау мен болжамдаудың
ұйымдастырылуын білу керек;
- тәжірибеде
қаржылық
болжамдау мен жоспарлаудың
әдістерін қолдана алу;
- қаржылық жоспарлау мен
болжамдаудың
көмегімен
кәсіпорынды басқару әдістері
және
формаларын
даму
саласында отандық және шетел
тәжірибесін қолдана алу;
белгісіздік
пен
тәуекелдерді ескере отырып
қаржылық
жоспарлау
мен
болжамдау үрдісінде қажетті
есептер жасау.
Құзыреті:
Пәнді меңгеру үрдісінде
магистрант келесі құзыреттерді
қалыптастырады және көрсете
алады:
- кәсіпорынның,
соның
ішінде несиелік ұйымның,
ағымдағы,
қысқажәне
ұзақмерзімді
қаржылық
тұрақтылығын
бағалауға
қабілетті;
- кәсіпорындардың
бюджеттері мен қаржылық
жоспарларын құруға қабілетті;
- кәсіпорынның қысқа- және
ұзақмерзімді қаржылық саясат
пен даму стратегиясын құруды
басқаруға қабілетті;
- кәсіпорынның
қаржылық
тұрақтылығының
проблемаларын
зерттеуге
қабілетті.

Кафедра меңгерушісі

деятельности кредитного
учреждения.
Ожидаемые результаты: Знать:

задачи
и
основные
принципы
планирования
и
прогнозирования;

об основах организации
финансового планирования и
прогнозирования
на
предприятии.
Уметь:

применять на практике
методы
финансового
прогнозирования
и
планирования;

использовать
отечественный и зарубежный
опыт в области развития форм и
методов
управления
предприятием
с
помощью
финансового планирования и
прогнозирования;

выполнять
необходимые
расчеты в процессе финансового
планирования и
прогнозирования
с
учетом
неопределенности и рисков.
Компетенции:
В процессе освоения данной
дисциплины
магистрант
формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
 способность дать оценку
текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой
устойчивости
организации, в том числе
кредитной;
 способность
осуществить
разработку
бюджетов
и
финансовых планов организаций;
 способность
руководить
разработкой краткосрочной и
долгосрочной
финансовой
политики и стратегии развития
организаций;
 способность
проводить
исследование
проблем
финансовой
устойчивости
организаций.

forecasting;
 on the foundations of the
organization
of
financial
planning and forecasting at the
enterprise.
To be able to:
 to put into practice the
methods
of
financial
forecasting and planning;
 use of domestic and foreign
experience in the development
of forms and methods of
management of the enterprise
with the help of financial
planning and forecasting;
 perform the necessary
calculations in the process of
financial planning and
predict given the uncertainties
and risks.
Competences: In the course
of development of the
discipline master's degree
forms and demonstrates the
following competencies:
 the ability to assess the
current, short-term and longterm financial sustainability of
the organization, including
credit;
 the ability to carry out the
development of budgets and
financial
plans
of
organizations;
 the ability to lead the
development of short-term and
long-term financial policy and
strategy
development
organizations;
 the ability to conduct a study
of problems of financial
sustainability of organizations.
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