6М050900 - «Қаржы»
(бейіндік бағыт)

6М050900 – «Финансы»
(профильное направление)

6М050900 – «Finance»
(profile direction)

Базалық пәндер

Базовые дисциплины

Basic disciplines

ТК 2.1
Пәннің шифры: KR ANS 5204
Пәннің атауы: Қазақстан
Республикасының ақша-несиелік
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
саласындағы
Қазақстан
Республикасының орталық банкі
қызметінің
мәні
мен
функциялары. ҚР ақша-несиелік
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

КВ 2.1
Шифр дисциплины:
DKP RK 5204
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
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

СС 2.1
Course code: MP RK 5204
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 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

банк секторы мен ұлттық денежной массы в обращение.
экономикасының динамикасына Компетенции:
Специальные
оның әсерін зерттеу саласында компетенции:
әдістемелік
білімдерді - формирование методических
қалыптастыру;
знаний в сфере исследования
ақша-несиелік саясатты бақылау денежно-кредитной политики и
және реттеуді зерттеу саласында влияния
ее
на
состояние
тәжірибелік дағдыларды
банковского сектора и динамику
қалыптастыру.
национальной экономики;
формирование
практических
навыков в сфере исследования
регулирования
и контроля
денежно-кредитной политики.

ТК 2.1
Пәннің шифры: KR KNR 5204
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.
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

КВ 2.1
Шифр дисциплины:
RFR RK 5204
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
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

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 2.1
Course code: PFM RK 5204
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
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

қалыптастыру;
Қазақстан
Республикасының
қаржы нарығын реттеу және
қадағалауды зерттеу саласында
тәжірибелік
дағдалырды
қалыптастыру.

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.

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.

Кәсіби пәндер

Профилирующие дисциплины

Profile disciplines

ТК 3.1
Пәннің шифры: BKTM 5306
Пәннің
атауы:
Банктік
қызметтегі тәуекел менеджмент
Кредит саны: 3
Пререквизиттер: Банк ісі
Постреквизиттер: магистерлік
диссертацияны жазу
Мақсаттары мен міндеттері:
коммерциялық банктегі тәуекелменеджмент
жүйесін
қалыптастырудың
заманауи
механизмін, бағалау, мониторинг
жүргізу
және
бақылау
механизмін
білу,
банк
саласындағы
тәуекелменеджменттің
даму
бағыттарына талдау жүргізу,
банкт тәуекелдерінбағалау және
басқарудың негізгі әдістерін
білу, тәуекелдерді минималдау
дағдыларын қалыптастыру
Негізгі тараудың қысқаша
мазмұны:
Коммерциялық
банктегі тәуекел-менеджменттің
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 тәуекелменеджмент
жүйесін
қалыптастырудағы ҚР Ұлттық
Банкінің рөлі.
Күтілетін нәтижелер: пәнді

КВ 3.1
Шифр дисциплины:
RMBD 5306
Название дисциплины:
Риск-менеджмент в банковской
деятельности
Количество кредитов: 3
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

СС 3.1
Course code: RMВ 5306
The course name:
Risk management in banking
Quantity of the credits: 3
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

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
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

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
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

ТК 3.1
Пәннің шифры: KTB 5306
Пәннің
атауы:
Қаржылық
тәуекелдерді басқару
Кредит саны: 3
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

КВ 3.1
Шифр дисциплины:
UFR 5306
Название дисциплины:
Управление
финансовыми
рисками
Количество кредитов: 3
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

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
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 3.1
Course code: FRM 5306
The course name:
Financial risk management
Quantity of the credits: 3
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

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 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.

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
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 3.2
Пәннің шифры: KM 5308
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

КВ 3.2
Шифр дисциплины:
FM 5308
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

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
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 3.2
Course code: FM 5308
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

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:
 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

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:
 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,

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 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 nonfinancial 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

аналитического
концептуального мышления.

ТК 3.2
Пәннің шифры: ZhM 5308
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,
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;

и economy and society issues;
Social competence: master
the
skills
of
logical,
analytical and conceptual
thinking.
КВ 3.2
СС 3.2
Course code: PM 5308
Шифр дисциплины:
PM 5308
The course name:
Название
дисциплины: Project management
Проектный менеджмент
Quantity of the credits: 3
Количество кредитов: 3
Prerekvizits: Analysis and
Пререквизиты: Анализ и оценка evaluation of investment
инвестиционных проектов
projects
Постреквизиты:
написание Postrekvizits: writing of the
магистерской диссертации
master thesis
Цели и задачи: углубление Purposes
and
tasks:
знаний о сущности инвестиций, deepening of knowledge
содержании
и
механизме about the nature of the
инвестиционной деятельности, investment, content and
об организации и планировании mechanism of investment
инвестиций, методах управления activity on the organization
инвестиционной деятельностью. and investment planning,
management
Краткое содержание основных investment
разделов:
Инвестиции
и practices.
инвестиционная
деятельность. Summary of the main
Инвестиционный
проект. sections: Investments and
Критерии
эффективности investment
activities.
инвестиций. Финансовая оценка Investment project. Criteria
инвестиционных
проектов. of efficiency investments.
Экономическая
оценка Financial
evaluation of
инвестиционных
проектов. investment
projects.
Оценка
эффективности Economic evaluation of
инвестиционных
решений
с investment
projects.
учетом
инфляции
рисков. Evaluating the effectiveness
Финансирование
of investment decisions,
инвестиционной деятельности. taking into account inflation
Особенности
управление risks.
Financing
of
финансовыми инвестициями.
investment activity. Features
Ожидаемые результаты: В of management of financial
результате изучения дисциплины investments.
магистрант должен знать:
The expected results: As a
- экономическое содержание и result of studying the
виды инвестиций;
discipline master student
- объекты
и
субъекты should know:
инвестиционной деятельности, - Economic content and
types of investments;
механизм ее осуществления;
- виды источников финансового - Objects and subjects of
investment activity, the
обеспечения инвестиций;
of
its
- методы
оценки mechanism
эффективности инвестиционных implementation;
Types
of
financial
проектов;
- принципы
формирования provision of investment
инвестиционного
портфеля sources;
- Methods for evaluating the
предприятия.
В
результате
изучения effectiveness of investment
дисциплины магистрант должен projects;
Principles
of
the
уметь:
investment portfolio of the
- разрабатывать
инвестиционную
политику enterprise.

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
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 3.3
Пәннің шифры: KT 5309
Пәннің атауы: Қаржылық
талдау (ілгерілемелі курс)
Кредит саны: 3
Пререквизиттер: Қаржылық
талдау
Постреквизиттер: магистерлік

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
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 3.3
Шифр дисциплины:
FA 5309
Название
дисциплины:
Финансовый
анализ
(продвинутый курс)
Количество кредитов: 3
Пререквизиты:
Финансовый

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
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 3.3
Course code: FA 5309
The course name:
The financial analysis (the
advanced
course)
Quantity of the credits: 3
Prerekvizits:
Financial
analysis

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:
- 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.

анализ
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.
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

ТК 3.3
Пәннің шифры: KZhB 5309
Пәннің атауы: Қаржылық
жоспарлау және болжамдау
Кредит саны: 3
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.

КВ 3.3
Шифр дисциплины:
FPP 5309
Название
дисциплины:
Финансовое планирование и
прогнозирование
Количество кредитов: 3
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

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.
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 3.3
Course code: FPF 6318
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

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
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.

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
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

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
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

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.

Кафедра меңгерушісі

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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