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СТУДЕНТКЕ ЖАДЫНАМА
Құрметті, университетінің студенті!

ПАМЯТКА СТУДЕНТУ
Уважаемый, студент университета!

STUDENT MEMO
Dear student of the University!

Сіздердің алдарыңызда оқу пәндерінің
каталогы ұсынылған. Бұл – жүйелі түрде
мазмұндалған элективті таңдау оқу пәндерінің тізімі.
Ол Сіз үшін өзіңіздің жеке оқу траекториясын өз
бетіңізбен, жедел, оралымды және жан-жақты құру
мүмкіндігін беру мақсатында құрастырылған. Бұл –
Жеке оқу жоспарын құрудағы Сіздің көмекшіңіз.
Кредиттік технологиямен оқу кезінде барлық
оқу пәндері 3 циклге бөлінеді: Жалпы білім беру
пәндері (ЖБП), Базалық пәндер (БП) және Кәсіптік
пәндер (КП). Бұл циклдердің әрқайсысының ішінде
оқу пәндері 2 түрге бөлінеді: Міндетті компонент
және Таңдау бойынша компонент (элективтік, яғни
таңдалынатын оқу пәндері).
Міндетті компонент пәндері мамандық
бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандартымен тағайындалған және сол мамандықтың
барлық студенттерінің қатысуымен оқытылады.
Элективті оқу пәндері Сіздерге кафедраларында
меңгеру үшін ұсынылады. Элективті оқу пәндерінің
барлық тізімінен Сіз тек өзіңізге қызықты оқу
пәндерін ғана таңдай аласыз. Осылайша, Сіздің жеке
оқу жоспарыңыз оқу пәндерінің әрбір циклі бойынша
2 бөлімнен тұрады: Міндетті компонент және Таңдау
бойынша компонент (элективті оқу пәндері).
Элективті оқу пәндері каталогының
көмегімен оларды Сіздің жеке оқу жоспарыңызға
енгізу үшін қалай таңдау жасауға болады?
Тізімдемеде Сіз оқу курсы мен семестрін
табасыз. Өзіңізге Типтік оқу жоспарында элективті
оқу пәндеріне барлығы қанша кредит, соның ішінде
оқу пәндерінің циклдері бойынша (кестенің сол жақ
бөлігі) кредит бөлінгендігін анықтап алыңыз.
Алдымен элективті оқу пәнінің тізімімен танысыңыз.
Элективті оқу пәндері жұптасып біріктірілгеніне
назар аударыңыз. Әр жұптан тек бір ғана элективті
оқу пәнін таңдауға болады. Оқу пәнінің

Перед Вами находится Каталог учебных
дисциплин.
Это
–
систематизированный
аннотированный
перечень
элективных
учебных
дисциплин. Он составлен с целью создания для Вас
возможности самостоятельного, оперативного, гибкого
и всестороннего формирования индивидуальной
траектории обучения. Это – Ваш помощник в
составлении Вашего индивидуального учебного плана.
При кредитной технологии обучения все
учебные
дисциплины
делятся
на
3
цикла:
Общеобразовательные (ООД), Базовые (БД) и
профилирующие (ПД). Внутри каждого из этих циклов
учебные дисциплины подразделяются на 2 вида:
Обязательный компонент и Компонент по выбору
(элективные, т.е. выбираемые учебные дисциплины).
Дисциплины
Обязательного
компонента
установлены
Государственным
общеобязательным
стандартом образования по специальности и изучаются
всеми без исключения магистрантами данной
специальности. Элективные учебные дисциплины
предлагаются Вам для изучения кафедрами. Из всего
перечня элективных учебных дисциплин Вы можете
выбрать те, которые интересны именно Вам. Таким
образом, Ваш индивидуальный учебный план по
каждому циклу учебных дисциплин будет включать в
себя 2 раздела: Обязательный компонент и Компонент
по выбору (элективные учебные дисциплины).
Как выбирать при помощи Каталога
элективные учебные дисциплины для включения их
в Ваш индивидуальный учебный план?
В Перечне найдите Ваш курс и семестр
обучения. Уясните себе, сколько всего кредитов
отводится Типовым учебным планом на элективные
учебные дисциплины, в том числе по циклам учебных
дисциплин (левая часть таблицы). Ознакомьтесь с самим
перечнем элективных учебных дисциплин. Обратите
внимание на то, что элективные учебные дисциплины

In front of You is a Catalog of academic disciplines.
This is a systematic annotated list of elective academic
disciplines. It is designed to create an opportunity for you to
independently, quickly, flexibly and comprehensively form
an individual learning path. This is your assistant in drawing
Up your individual curriculum.
With credit technology, all academic disciplines are divided
into 3 cycles: General Education (OOD), Basic (DB) and
profiling (PD). Within each of these cycles, academic
disciplines are divided into 2 types: the Mandatory
component and the elective Component (elective, i.e.,
selected academic disciplines). Subjects of the Mandatory
component are established by the State mandatory standard
of education in the specialty and are studied by all students
of this specialty without exception. Elective academic
disciplines are offered To you for study by departments.
From the entire list of elective academic disciplines, you can
choose those that are interesting to You. Thus, Your
individual curriculum for each cycle of academic disciplines
will include 2 sections: a Mandatory component and an
elective Component (elective academic disciplines).
How do I choose elective subjects to include in Your
individual curriculum using the Catalog?
In the List, find Your course and semester of study.
Understand how many credits are allocated in the Standard
curriculum for elective subjects, including cycles of
academic disciplines (left part of the table). Check out the
list of elective courses. Please note that elective subjects are
combined in pairs. Only one elective academic discipline
can be selected from each pair. Pay Your attention to the
prerequisites and post-prerequisites of the academic
discipline.
Prerequisites - are academic subjects that have been
studied previously and are necessary for the study of the
chosen academic discipline.
Postrequisits - are academic subjects that can be
studied later, and for the study of which you need the chosen

Пререквизиттері
мен
Постреквизиттеріне
назарыңызды аударыңыз.
Пререквизиттер – бұл Сіз бұрын оқыған
және қазіргі уақытта таңдаған оқу пәнін меңгеру
үшін қажет болатын оқу пәндері.
Постреквизиттер – бұл Сіз кейінірек оқи
алатын және оны меңгеру үшін таңдаған оқу пәні
қажет болатын оқу пәндері.
Сіз қызықтырған элективті оқу пәндерінің
сипаттамасын оқып шығыңыз да, Өз таңдауыңызды
жасаңыз. Сіз таңдаған кредиттер саны Типтік оқу
жоспары бойынша талап етілетін кредит санына
сәйкес болуын тексеріңіз. Жеке оқу жоспар
бланкісіндегі Сіз таңдамаған оқу пәндерін сызып
тастайсыз. Элективті оқу пәнін таңдау орындауда
Сізге Өз эдвайзеріңіз көмек береді.
Ал енді, Сізге Сіздің жеке оқу жоспарына
енгізу үшін элективті пәндерге таңдауды жасауды
ұсынамыз!

объединены в пары. Из каждой пары можно выбрать
только одну элективную учебную дисциплину.
Обратите Ваше внимание на пререквизиты и
постреквизиты учебной дисциплины.
Пререквизиты – это учебные дисциплины,
которые изучены ранее и которые необходимы для
изучения выбираемой Вами учебной дисциплины.
Постреквизиты – это учебные дисциплины,
которые можно будет изучать позже, и для изучения
которых необходима выбираемая Вами учебная
дисциплина.
Прочитайте описание заинтересовавших Вас
элективных учебных дисциплин и сделайте Ваш выбор.
Проверьте, чтобы количество выбранных Вами кредитов
соответствовало
количеству,
требующемуся
по
Типовому учебному плану. В бланке Индивидуального
учебного плана вычеркните не выбранные Вами
учебные дисциплины. Осуществить выбор элективных
учебных дисциплин Вам поможет Ваш эдвайзер.
А теперь, предлагаем Вам выбрать элективные
дисциплины для внесения их в Ваш индивидуальный
учебный план!

academic discipline.
Read the description of the elective subjects that interest
You and make your choice. Make sure that the number of
credits you select matches the number required by the
Standard curriculum. In the Individual curriculum form,
cross out the subjects that you have not selected. Your
adviser will help you choose elective courses.
And now, we invite You to choose elective subjects to
make them into Your individual study plan!

Курс

Семестр

Пән бойынша кредит саны/
Количество кредитов
по дисциплине

1

2

3

1

1

2

1
1

1
1

2
2

1

1

5

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

5

5
5

Пән коды/ Код дисциплины

Пәннің аты/ Наименование дисциплины

4
5
Базалық пән (БП) / Базовые дисциплины (БД) – 6 кредит / кредитов
Обязательный компонент (ВК) 6 кредит
ShTk 5202/IYpr 5202/FLpr5202
Шет тілі (Кәсіби)/Иностранный язык (профессиональный)/
Foreign language (professional)
Men 5201/Men 5201/Men 5201
Менеджмент/ Менеджмент/ Management
BPsi 5203/PsiU 5203/MenP5203
Басқару психологиясы /Психология управления/
Management psychology
Кәсіптік пән (КП) / Профилирующие дисциплины (ПД) – 5 кредит / кредитов
Обязательный компонент 5 кредит
KNB5301/PFR5301/FFR5301
Қаржылық нәтижелерді болжау /Прогнозирование
финансовых результатов/ Forecasting financial results
Элективные дисциплины
TB5204/ UR 5204/RM5204
Тәуекелдерді басқару /Управление рисками/ Risk
management
KITM 5204/RMFI 5204/RMFI5204
Қаржы институттарындағы тәуекел менеджмент / Риск
менеджмент в финансовых институтах/ Risk management in
financial institutions
EMTA5205/ EMMA5205/EMMA5205
Экономикалық-математикалық талдау әдістер/Экономико математические методы анализа/ Economic and mathematical
methods of anal
KZhM5205/ MFP 5205/MFP5205
Қаржылық
жобаларды
модельдеу
/Моделирование
финансовых проектов/ Modeling of financial projects
Бюджеттік салықтық реттеу / Бюджетное налоговое
BSR5304/BNR5304/BTR5304
регулирование/ Budget tax regulation
Қаржы институттарының қызметін талдау /Анализ
KUKT5304/ADFI5304/AFIA5304
деятельности финансовых институтов/ Analysis of financial
institutions ' activities
Банктегі тәуекел менеджмент Риск менеджмент банка/ The
BTM5307/BRM5307/RMB5307
risk management of the Bank
Банктік бизнес/Банковский бизнес/ Banking business
BB5307/BВ5307/ВВ5307
Қаржылық менеджмент (ілгерілендірілген
KM5203/FM 5203/ FM 5203
курс)/Финансовый менеджмент (продвинутый курс)/
Financial management (advanced course)

KB5305/BK 5305/BC 5305

Компаниялардың банкроттығы/ Банкротство компаний/
Bankruptcy of companies

№
1
1

Код дисциплины
2
ShTk
5202/IYpr
5202/FLpr5202

ПӘННІҢ АТЫ
3
Шет тілі (Кәсіби)
Кредит көлемі: ECTS-2
Пререквизиттер: берілген курсты игеру үшін
магистрант меңгеруі тиіс білім деңгейі мен
білік-ағылшын тілі бойынша бағдарламалар
көлемінде орта мектебінің және міндетті
жалпы білім беретін пән "Шет тілі" (ағылшын).
Постреквизиттер: өндірістік тәжірибе және
диссертацияны қорғау
"Кәсіби бағытталған шет тілі (ағылшын)"
пәнін оқытудың мақсаты магистранттардың
кәсіби сипаттағы ақпарат алу үшін арнайы
әдебиеттерді оқу және аудару дағдыларын
және кәсіби тақырыптарда әңгіме жүргізе білу
болып табылады.
Шетел
тілінің
жалпы
және
кәсіби
терминологиясын
қолдану
арқылы
мәдениетаралық
коммуникативтік
құзыреттілікті қалыптастыруға, өз ойын шетел
тілінде білдіру үшін лексика-грамматикалық
Дағдылар мен сөйлеуді қалыптастыруға,
сөздік-анықтамалық әдебиеттерді пайдалануға
үйретуге бағытталған.
Білу:
шетел көздерінен кәсіби ақпарат алу және
жалпы және кәсіби деңгейде қарапайым
қарым-қатынас жасау үшін қажетті көлемде
шетел тілін оқыту;
шетел тілінің жалпы, іскерлік және кәсіби
лексикасын кәсіби бағыттағы шетел тіліндегі
мәтіндерді қарым-қатынас, оқу және аудару
(сөздікпен) үшін қажетті көлемде әзірлеу;
әдеби
және
ауызекі
тілдің
негізгі
грамматикалық құрылымы.
Меңгеру:

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4
Иностранный язык (профессиональный)
Объем в кредитах: ECTS – 2
Пререквизиты: Для освоения данного курса
магистрант должен обладать уровнем знаний
и умений по английскому языку в объеме
программ средней школы и обязательной
общеобразовательной
дисциплины
«Иностранный язык» (английский).
Постреквизиты: производственная практика
и защита диссертации
Целью
изучения
дисциплины
«Профессионально-ориентированный
иностранный язык (английский)» является
овладение магистрантами навыками чтения и
перевода специализированной литературы для
получения информации профессионального
характера и умения вести беседу на
профессиональные темы.
Направлена на формирование межкультурной
коммуникативной
компетенции
путем
использования общей и профессиональной
терминологии
иностранного
языка
для
выражения
своих
мыслей
в
рамках
профессиональных тем, формирования лексикограмматических навыков и речи для выражения
своих мыслей на иностранном языке, обучения
пользованию словарно-справочной литературой.
знать

иностранный
язык
в
объеме,
необходимом
для
получения
профессиональной
информации
из
зарубежных источников и элементарного
общения на общем и профессиональном
уровне;

общую, деловую и профессиональную

NAME OF THE DISCIPLINE
5
Foreign language (professional)
Amount in credits: ECTS-2
Prerequisites: to master this course, the student
must have a level of knowledge and skills in
English in the scope of secondary school
programs and the mandatory General education
discipline "Foreign language" (English).
Post-requirements: industrial practice and
dissertation defense
The purpose of studying the discipline
"Professionally-oriented
foreign
language
(English)" is to master the skills of reading and
translating specialized literature to obtain
information of a professional nature and the
ability to conduct a conversation on professional
topics.
It is aimed at the formation of intercultural
communicative competence by using General and
professional terminology of a foreign language to
Express their thoughts within professional topics,
the formation of lexical and grammatical skills
and speech to Express their thoughts in a foreign
language, teaching the use of dictionary and
reference literature.
know
- foreign language to the extent necessary for
obtaining professional information from foreign
sources and basic communication at the General
and professional level;
- General, business and professional vocabulary
of a foreign language in the volume necessary for
communication, reading and translation (with a
dictionary) of foreign-language texts of
professional orientation;
- basic grammatical structures of literary and

- тұлғааралық қарым-қатынаста және кәсіби
қызметте шет тілін қолдану;
- әңгімелесуде өз ойын еркін және барабар
білдіру және сұхбаттасушының шет тілінде
сөйлеуін түсіну;
- шет тілінде жазбаша қарым-қатынас жүргізу,
іскерлік хаттар құрастыру; • интеллектуалдық
даму, мәдени деңгейін, кәсіби құзыреттілігін
арттыру үшін таным әдістері мен құралдарын
қолдану. - шет тілінде тұлғааралық, іскерлік және кәсіби
қарым-қатынаста өз ойлары мен пікірлерін
білдіру дағдылары;
- шет тілінде сөйлеу әрекетінің әртүрлі
дағдыларын (оқу, жазу, сөйлеу, тыңдау). ағылшын
тілінде
кәсіби
терминдерді
қолдануда және арнайы мәтіндерді аударғанда
тілдік құралдарды іріктеуде құзыретті болу.
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Men
5201/Men
5201/Men 5201

Менеджмент
Кредит көлемі: ECTS-2
Пререквизиттер: Қаржы, Корпоративтік қаржы
Постреквизиттер: өндірістік тәжірибе және
диссертацияны қорғау
"Менеджмент" оқу пәні жеке елдер мен
аймақтардың экономикасын зерттеу бөлігінде
қазіргі әлемдік экономиканың даму үрдістері
мен заңдылықтарын зерттеудің маңызды
құрамдас бөлігі болып табылады.

лексику иностранного языка в объеме,
необходимом для общения, чтения и перевода
(со
словарем)
иноязычных
текстов
профессиональной направленности;

основные грамматические структуры
литературного и разговорного языка.
уметь
использовать иностранный язык в
межличностном общении и профессиональной
деятельности;
свободно и адекватно выражать свои
мысли в беседе и понимать речь собеседника
на иностранном языке;
вести
письменное
общение
на
иностранном языке, составлять деловые
письма;  применять методы и средства
познания для интеллектуального развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной компетентности. – владеть
навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном, деловом и
профессиональном общении на иностранном
языке;
различными
навыками
речевой
деятельности (чтение, письмо, говорение,
аудирование) на иностранном языке. – быть
компетентным
в
использовании
профессиональных терминов на английском
языке и в отборе языковых средств при
переводе специализированных текстов.
Менеджмент
Объем в кредитах: ECTS – 2
Пререквизиты: Финансы, Корпоративные
финансы
Постреквизиты: производственная практика
и защита диссертации
Учебная дисциплина «Менеджмент» является
важной
составной
частью
изучения
закономерностей и тенденции развития
современной мировой экономики в разрезе

spoken languages.
be able to
- use a foreign language in interpersonal
communication and professional activities;
- freely and adequately Express their thoughts in
conversation and understand the speech of the
interlocutor in a foreign language;
- conduct written communication in a foreign
language, compose business letters • - apply
methods and means of knowledge for intellectual
development,
improving
cultural
level,
professional competence. – own
- skills to Express their thoughts and opinions in
interpersonal,
business
and
professional
communication in a foreign language;
- various speech skills (reading, writing, speaking,
listening) in a foreign language. – be competent in
the use of professional terms in English and in the
selection of language tools when translating
specialized texts.

Management
The amount of credits: ECTS – 2
Prerequisites: Finance, Corporate Finance
Post-requirements:
industrial
practice
and
dissertation defense
The academic discipline "Management" is an
important part of the study of patterns and trends in
the development of the modern world economy in the
context of studying the economy of individual
countries and regions.

Пәнді оқыту мақсаты: магистранттарға әртүрлі
типтегі ұйымдар туралы негізгі түсінік беру
және оларды тиімді басқарудың жалпы
бағыттарын белгілеу; басқарудың теориялық
және әдіснамалық негізін құрайтын ғылыми
білім жүйесін баяндау; магистранттарды
басқару мәселелерін өз бетінше талдауға және
нақты жағдайға жауап беретін шешімдер
қабылдауға үйрету; менеджмент бойынша
алуан түрлі проблематикаға бағдарлау; басқару
шешімдерін қабылдау үшін қажетті ақпаратты
іздеу біліктері мен дағдыларын дамыту.
Білу керек: • менеджменттің ғылым және
мамандық ретінде қалыптасуының негізгі
кезеңдерін; • ұйымның даму принциптері мен
қызмет ету заңдылықтарын; • қазіргі ұйымдағы
менеджердің
рөлі,
функциялары
мен
міндеттерін; • ұйымдағы негізгі бизнесүдерістерді.
Білу керек: • кәсіби функцияларды жүзеге
асыруға байланысты мақсаттарды қою және
міндеттерді тұжырымдау; • ұйымның ішкі
және сыртқы ортасын талдау, оның негізгі
элементтерін анықтау және олардың ұйымға
әсерін бағалау; - ұйымдық құрылымды талдау
және оны жетілдіру бойынша ұсыныстар
әзірлеу.
Меңгеруі
керек:
•
негізгі
басқару
функцияларын жүзеге асыру әдістерін (шешім
қабылдау, ұйымдастыру, ынталандыру және
бақылау); • ұйымдағы жеке және топтық мінезқұлыққа тиімді әсер етудің қазіргі заманғы
технологияларын; • бизнес-бірлік деңгейінде
стратегияларды қалыптастыру және іске асыру
әдістерін;
іскерлік
коммуникация
дағдыларын.

изучения экономики отдельных стран и
регионов.
Цели преподавания дисциплины: дать
магистрантам
основополагающие
представления об организациях различных
типов и наметить общие направления
эффективного управления ими; изложить
систему научных знаний, которые составляют
теоретическую и методологическую основу
управления;
научить
магистрантов
самостоятельно
анализировать
управленческие проблемы и принимать
решения, отвечающие конкретной ситуации;
ориентирование
в
многообразной
проблематике по менеджменту; развить
умения и навыки поиска необходимой
информации для принятия управленческих
решений.
Знать:
- основные этапы формирования менеджмента
как науки и профессии;  принципы развития
и
закономерности
функционирования
организации;  роли, функции и задачи
менеджера в современной организации; 
основные бизнес-процессы в организации.
Уметь:
- ставить цели и формулировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных
функций;  анализировать внешнюю и
внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние
на организацию;
- анализировать организационную структуру и
разрабатывать
предложения
по
ее
совершенствованию.
Владеть:
методами
реализации
основных
управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль); 
современными технологиями эффективного

The purpose of teaching the discipline: to give
magistrs basic ideas about organizations of various
types and outline General directions for effective
management of them; to describe the system of
scientific knowledge that makes up the theoretical and
methodological basis of management; to teach
magistrs to independently analyze management
problems and make decisions that meet a specific
situation; to Orient themselves in a variety of
management issues; to develop the skills of searching
for the necessary information for making
management decisions.
Know the main stages of the formation of
management as a science and profession; • the
principles of development and regularities of the
organization's functioning; • the roles, functions and
tasks of a Manager in a modern organization; • the
main business processes in the organization.
Be able to: set goals and formulate tasks related to
the implementation of professional functions • analyze the external and internal environment of the
organization, identify its key elements and assess their
impact on the organization; • analyze the
organizational structure and develop proposals for its
improvement.
Possess: methods of implementing the main
management
functions
(decision-making,
organization, motivation and control); • modern
technologies of effective influence on individual and
group behavior in the organization; • methods of
formulating and implementing strategies at the
business unit level; • business communication skills.
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KM5203/FM 5203/ Қаржылық менеджмент (ілгерілеген курс)
Кредит бойынша көлемі: кредит ECTS – 5
FM 5203

Пререквизиттер:
Қаржы, Корпоративтік
қаржы
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе және
диссертацияны қорғау
Пәннің мақсаты:
Қаржылық менеджмент
(ілгерілеген курс)
оқу пәнінің мақсаты:
қаржылық менеджерлерді жалпыға танылған
халықаралық стандарттарға сәйкес даярлау,
CFA бағдарламасы бойынша емтихан тапсыру
үшін тыңдаушыларды даярлау.
Міндеттер:
- кәсіпорынның активтері мен пассивтерін
басқару туралы қазіргі заманғы көзқарасты
қалыптастыру;
- қазіргі нарықтық экономикадағы қаржылық
басқару стратегиясы мен тактикасы туралы
түсінік қалыптастыру;
- қабылданатын қаржылық шешімдердің
тиімділігін бағалаудың қазіргі заманғы
әдістерін меңгеру;
- қаржылық және кәсіпкерлік тәуекелдерді
бағалау негіздерін меңгеру;
- капиталдың құны мен құрылымын талдаудың
қолданыстағы әдістемелерін игеру;
- ақша ағындарын жоспарлау мен болжаудың
әдіснамалық тәсілдерін меңгеру.
Зерттеудің күтілетін нәтижелері:
Бітірушінің
біліктілік
сипаттамасының
талаптарына сәйкес:
Білуі керек: отандық және шетелдік
практикадағы банк тәуекелдерінің мәні мен
түрлерін; отандық қаржы нарығы жағдайында
тәуекелдерді басқару құралдарын практикалық

влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации;
- методами формулирования и реализации
стратегий на уровне бизнес-единицы
- навыками деловых коммуникаций.
Название
дисциплины:
Финансовый
менеджмент (продвинутый курс)
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты: Финансы, Корпоративные
финансы
Постреквизиты: производственная практика
и защита диссертации.
Цель изучения дисциплины: Целью учебной
дисциплины «Продвинутый финансовый
менеджмент»
является:
подготовка
финансовых менеджеров в соответствии с
общепризнанными
международными
стандартами, подготовка слушателей для
сдачи экзаменов по программе CFA
Задачи:
- формирование
современного
представления об управлении активами и
пассивами предприятия;
- формирование представления о стратегии
и тактике финансового управления в
современной рыночной экономике;
- овладение современными методиками
оценки
эффективности
принимаемых
финансовых решений;
- овладение основами оценки финансовых и
предпринимательских рисков;
- освоение существующих методик анализа
стоимости и структуры капитала;
- овладение методологическими приемами
планирования и прогнозирования денежных
потоков.
Ожидаемые результаты изучения:
В
соответствии
с
требованиями
квалификационной
характеристики
выпускник должен:

Name of the course: Financial management
(advanced course)
The amount of credits: ECTS – 5
Prerequisites: Finance, Corporate Finance
Post-requisites:
industrial
practice
and
dissertation defense.
The purpose of the discipline: the purpose of the
academic discipline "Advanced financial
management" is to train financial managers in
accordance
with
generally
recognized
international standards, prepare students for
exams in the CFA program
Tasks:
- formation of a modern understanding of the
management of assets and liabilities of the
enterprise;
- formation of an idea about the strategy and
tactics of financial management in the modern
market economy;
- mastering modern methods of evaluating the
effectiveness of financial decisions;
- mastering the basics of financial and business
risk assessment;
- development of the existing methods of cost
analysis, and capital structure;
- the mastery of methodological techniques for
the planning and forecasting of cash flows.
Expected results of the study:
In accordance with the requirements of the
qualification characteristics, the graduate must:
Know: the nature and types of banking risks in
domestic and foreign practice; mechanisms for
the practical use of risk management tools in the
domestic financial market; methods for assessing

KB5305/BK
5305

5305/BC

пайдалану
тетіктерін;
Ұлттық
Банктің
талаптарына сәйкес банк тәуекелдерін бағалау
әдістерін; Банк тәуекелдерін басқарудың
Базельдік принциптерін;
Меңгеру: банк тәуекелдерінің ерекшеліктерін
бөліп, банк шығындарын барынша азайтудың
нақты
әдістерін
қолдану
мүмкіндігін
анықтауды; банк тәуекелдеріне әсер ететін
факторларды анықтауды; тәуекелдің белгілі
бір түрін сипаттайтын көрсеткіштердің мәнін
анықтауды.
Білуі тиіс: нарықтық және операциялық
тәуекелдерді
есептеудің
практикалық
дағдыларын; кредиттік портфельдің сапасын
талдау тәсілдерін; жоғары тәуекел деңгейі бар
белсенді
банктік
операциялардың
экономикалық
тиімділігін
анықтаудың
практикалық дағдыларын.
Бағдарлама жетекшісі: Бақытұлы Е.

Знать: сущность и виды банковских рисков в
отечественной и зарубежной практике;
механизмы практического использования
инструментов управления рисками в условиях
отечественного финансового рынка; методы
оценки банковских рисков в соответствии с
требованиями
Национального
банка;
Базельские
принципы
управления
банковскими рисками;
Уметь: выделять специфику банковских
рисков
и
определять
возможность
использования
конкретных
методов
минимизации
потерь
банка;
выявлять
факторы,
оказывающие
влияние
на
банковские риски; определять значения
показателей, характеризующих определённый
вид риска.
Владеть: практическими навыками расчета
рыночного
и
операционного
рисков;
способами анализа качества кредитного
портфеля;
практическими
навыками
определения экономической эффективности
активных банковских операций, имеющих
высокий уровень риска.
Руководитель программы: Бахытулы Е.

Bank risks in accordance with the requirements of
the National Bank; the Basel principles of Bank
risk management;
Be able to: identify the specifics of Bank risks
and determine the possibility of using specific
methods to minimize Bank losses; identify factors
that affect Bank risks; determine the values of
indicators that characterize a certain type of risk.
Possess: practical skills in calculating market and
operational risks; methods for analyzing the
quality of the loan portfolio; practical skills in
determining the economic efficiency of active
banking operations that have a high level of risk.
Program Manager: E. Bakhytuly

Компаниялардың банкроттығы
Кредит саны: ECTS-5
Пререквизиттер: Ақша. Несие.Банктер.
Экономикалық теория, Экономикалық
ілімдер
тарихы,
Микроэкономика,
Микроэкономикалық талдау.
Постреквизиттер:
Қаржыға
кіріспе
(ағылш.тілінде),
Мамандыққа
кіріспе
(ағылш.тілінде), Корпоративтік қаржы,
Қаржы-несие
мекемелерін
басқару,
Компанияның қаржылық мониторингі,
Пән
оқыту
мақсаты:Белгілі
бір
шарттарға сай жаңа технологияларды
қолдана отырып дағдарысқа қарсы

Банкротство компаний
Объем в кредитах: ECTS -5
Пререквизиты: Деньги. Кредит.Банки.
Экономическая
теория,
история
экономических учений, Микроэкономика,
микроэкономический анализ.
Постреквизиты: Введение в финансы
(англ.(на английском языке), Введение в
специальность (англ.на русском языке),
Корпоративные финансы, Управление
финансово-кредитными учреждениями,
Финансовый мониторинг компании,
Цель
изучения
дисциплины:дать
студентам теоретические знания в

Bankruptcy of companies
Volume in credits: ECTS -5
Prerequisites:
Money. Credit.Cans.
Economic theory, history of economic
teachings, Microeconomics, Microeconomic
analysis.
Post requisites: Introduction to Finance
(eng.(in English), Introduction to the
specialty (eng.in Russian), Corporate
Finance, Management of financial and credit
institutions, Financial monitoring of the
company,
The purpose of the discipline: to give
students theoretical knowledge in the field of

менеджмент,
дағдарысқа
қарсы
кәсіпорынның
саясаты,
иелігіндегі
ресурстарды рационалды және тиімді
қолдануының есепке алу және талдауын
меңгеру.
Қысқаша
мазмұны:Қоғам
мен
тауарларды
тұтынушылардың
өзара
байланыс тарихы көрсетіп жатқандай,
өндірісте күрделі өзара байланыстар және
экономиканың нақты секторында өзара
тәуелділік орын алады. Бүгінгі таңда
кәсіпорындар кездестіретін дағдарыстың
кеңінен таралған түрлері жан-жақты
қарастырылады.
Құзыреттілігі:
Білу керек: Тәуекелдiктi анықтау және
өлшеу. Ықтималдықтарды бөлу және
күтiлген
табыстылық.
Автономдық
тәуекелдi талдау оқшаулау қаралатын
активтер. Нарықтық теуекелдi талдау:
портфельге қатысты ауыткымасы.
Дағдылану
керек:
студент
пәнді
оқығаннан кейін болашақ кәсіби өмірінде
жоспарлау, сала, аумақ және мемлекет
деңгейінде
дағдарысқа
қарсы
ісшараларды қолдана білуі.
Меңгеру керек: Қаржылык активтердiң
табыстылыгын
бағалау
үлгiсi.
В
коэффициентiнiң
тұжырымдамасы.
Баламалы теориялар.
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Басқару психологиясы
Кредит көлемі: ECTS-2

области
оценки бизнеса и обучить
практическим аспектам ее применения в
текущей деятельности предприятия.
Краткое содержание:Современные виды
корпоративной
реструктуризации,
включая слияния и поглощения, продажу
частей бизнеса, реорганизацию и выкупы
с
использованием
долгового
финансирования, представлены в ней в
двух ракурсах — с позиции менеджмента
компании и акционеров.
Компетенции:
Знания:
- содержание
оценки
бизнеса,
необходимость оценки, цели оценки и
виды стоимости;
- основные принципы оценки бизнеса;
- подходы и методы, используемые в
оценке бизнеса;
- мировую
практику
оценочной
деятельности;
Умение:
производить оценку бизнеса в целом или
отдельных его активов;
составлять отчет об оценке бизнеса;
принимать по результатам оценки
управленческие решения относительно
купли-продажи бизнеса или отдельных
активов.
Навыки:
основными
приемами
этикета
в
общественных местах, в семье, на работе;
обосновывать пути и способы повышения
эффективности
функционирования в
условиях современной экономики.
Психология управления
Объем в кредитах: ECTS – 2

business valuation and to teach the practical
aspects of its application in the current
activities of the enterprise.
Summary: Modern types of corporate
restructuring,
including mergers
and
acquisitions, the sale of parts of a business,
reorganization and repurchases using debt
financing, are presented in it from two
perspectives - from the perspective of
company management and shareholders.
Competencies:
Knowledge: content of business valuation,
necessity of valuation, valuation goals and
types of value; basic principles of business
valuation; approaches and methods used in
business valuation;
world practice of valuation activities;
Skill: to evaluate the business as a whole or
its individual assets; draw up a business
valuation report;
make management decisions based on the
results of the assessment regarding the sale of
a business or individual asset.
Skills: the basic techniques of etiquette in
public places, in the family, at work; to
justify ways and means of increasing the
efficiency of functioning in the modern
economy.

Management psychology
The amount of credits: ECTS – 2

Пререквизиттер:
Қаржы,
Корпоративтік
қаржы
Постреквизиттер: өндірістік тәжірибе және
диссертацияны қорғау
Мақсаты-білім
алушыларды
басқару
қызметінің психологиялық компонентінің рөлі
мен көп қырлы мазмұны туралы қазіргі
заманғы көріністермен таныстыру; кәсіби
қызметті табысты жүзеге асыру және өзін-өзі
жетілдіру
үшін
болашақ
магистрдің
психологиялық мәдениетін арттыру. Курстың
мазмұнында
басқару
психологиясының
теориялық
негіздері,
Психологиялықпедагогикалық
қарым-қатынастың
негізгі
бағыттары, әдістері мен құралдары, негізгі
психологиялық-педагогикалық технологиялар
берілген. Болашақ магистрлерді кәсіби
даярлаудағы біздің курстың мақсаты мен орны
оның
мазмұнының
көлемі
мен
интеграцияланған сипатына негізделген. Бұл
курстың негізгі мақсаттарының бірі болашақ
психологиялық-педагогикалық білім беру
магистрін
басқару
психологиясының
ерекшелігін
ұғынуға
дайындау
болып
табылады.
Курсты
оқу
барысында
магистранттарда
өнімді
қызметке
психологиялық іс-шараларды өткізу кезінде
қажетті нақты құзыреттіліктер қалыптасады.
Магистрант білуі тиіс:
Мекеменің білім беру ортасына сараптама
жүргізу және мекеменің дамуының әкімшілік
ресурстарын
анықтау.
Білім
берудегі
инновациялық
үдерістерді
басқару
субъектілерінің ерекшеліктерін анықтаудағы
басқару
психологиясының
қазіргі
тенденцияларының
мазмұнын
және
жетекшінің инновациялық диспозициясының
құрылымын білу. Білім берудегі инновациялық
қызметке
дайындықтың
психологиялық
құрылымының
негізгі
компоненттерінің

Пререквизиты: Финансы, Корпоративные
финансы
Постреквизиты: Производственная практика
и защита диссертации
Цель - ознакомление обучающихся с
современными представлениями о роли и
многоаспектном
содержании
психологического
компонента
управленческой деятельности; повышении
психологической
культуры
будущего
магистра
для
успешной
реализации
профессиональной
деятельности
и
самосовершенствования. В содержании курса
представлены
теоретические
основы
психологии
управления,
основные
направления, методы и средства психологопедагогического взаимодействия, основные
психолого-педагогические
технологии.
Назначение и место нашего курса в
профессиональной
подготовке
будущих
магистров
обусловили
объем
и
интегрированный характер его содержания.
Одной из основных целей этого курса
является подготовка будущего магистра
психолого-педагогического образования к
осознанному
пониманию
специфики
психологии управления. В процессе изучения
курса
у
магистрантов
формируются
конкретные компетенции, необходимые при
проведении психологических мероприятий
резательного процесса к продуктивной
деятельности.
Магистрант должен знать:
Знать
как
провести
экспертизу
образовательной
среды
учреждения
и
определить
административные
ресурсы
развития учреждения. Знать содержание
современных
тенденций
психологии
управления в определении особенностей
субъектов
управления
инновационными

Prerequisites: Finance, Corporate Finance
Post-requirements: Industrial
practice
and
dissertation defense
The goal is to familiarize with modern ideas about
the role and multidimensional content of the
psychological component of management activities;
to improve the psychological culture of the future
master for the successful implementation of
professional activities and self-improvement.
The content of the course presents the theoretical
foundations of management psychology, the main
directions, methods and means of psychological and
pedagogical interaction, the main psychological and
pedagogical technologies. The purpose and place of
our course in the professional training of future
masters determined the volume and integrated nature
of its content. One of the main goals of this course is
to prepare the future master of psychological and
pedagogical education to a conscious understanding
of the specifics of management psychology. In the
course of studying the course, undergraduates form
specific competencies necessary for conducting
psychological activities of the educational process to
productive activity.
A master's student should know:
Know how to conduct an examination of the
educational environment of the institution and
determine the administrative resources of the
development of the institution. To know the content
of modern trends in management psychology in
determining the features of subjects of management
of innovative processes in education and the structure
of the innovative disposition of the head. Know the
content of the main components of the psychological
structure of readiness for innovation in education. A
master's student must be able to:
Be able to conduct an examination of the educational
environment of the institution and determine the
administrative resources for the development of the
institution. To be able to apply knowledge of the

мазмұнын білу. Магистрант:
Мекеменің білім беру ортасына сараптама
жүргізе білу және мекеме дамуының әкімшілік
ресурстарын
анықтау.
Білім
берудегі
инновациялық
үдерістерді
басқару
субъектілерінің ерекшеліктерін және басшы
инновациялық диспозициясының құрылымын
білуді практикада қолдана білу; білім беру
процесінің барлық субъектілерінің өнімді
инновациялық
қызметке
дайындығын
қалыптастыру
бойынша
тренингтік
бағдарламаларды жасай білу.
Магистрант білуі тиіс:
Мекеменің білім беру ортасына сараптама
жүргізу және мекеменің дамуының әкімшілік
ресурстарын анықтау дағдыларын меңгеру.
Кәсіби қарым-қатынас стилін жақсарту
бойынша білім беру процесінің барлық
субъектілері үшін ұсыныстар әзірлеу дағдысын
меңгеру. Білім беру процесінің барлық
субъектілерінің
өнімді
инновациялық
қызметке дайындығын қалыптастыру бойынша
тренингтік
бағдарламаларды
әзірлеу
әдістемесін меңгеру және оларды практикада
жүргізе білу
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Пән атауы: Қаржылық нәтижелерді болжау
Кредит көлемі: ECTS - 5
Пререквизиттер:
Қаржы,
Корпоративтік
қаржы
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе және

процессами в образовании и структуры
инновационной диспозиции руководителя.
Знать содержание основных компонентов
психологической структуры готовности к
инновационной деятельности в образовании.
Магистрант должен уметь:
Уметь провести экспертизу образовательной
среды
учреждения
и
определить
административные
ресурсы
развития
учреждения. Уметь применять на практике
знание особенностей субъектов управления
инновационными процессами в образовании и
структуры
инновационной
диспозиции
руководителя для разработки рекомендаций
всем 6 субъектам образовательного процесса
по улучшению стиля межпрофессионального
взаимодействия;
Уметь
разрабатывать
тренинговые программы по формированию
готовности всех субъектов образовательного
процесса к продуктивной инновационной
деятельности.
Магистрант должен владеть:
Владеть навыками проведения экспертизы
образовательной
среды
учреждения
и
определения административных ресурсов
развития учреждения. Владеть навыком
разработки рекомендаций для всех субъектов
образовательного процесса по улучшению
стиля
межпрофессионального
взаимодействия.
Владеть
методиками
разработки
тренинговых
программ
по
формированию готовности всех субъектов
образовательного процесса к продуктивной
инновационной деятельности и уметь их
проводить на практике
Название дисциплины: Прогнозирование
финансовых результатов
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты: Финансы, Корпоративные
финансы

characteristics of the subjects of management of
innovative processes in education and the structure of
innovative dispositions of a leader to develop
recommendations in all the 6 subjects of the
educational process to improve the style of
interprofessional interaction; to be able to develop
training programs for formation of readiness of all
subjects of educational process to productive
innovation.
A master's student must possess:
Have the skills to conduct an examination of the
educational environment of the institution and
determine the administrative resources for the
development of the institution. Master the skill of
developing recommendations for all subjects of the
educational process to improve the style of
interprofessional interaction. Master the methods of
developing training programs for the formation of
readiness of all subjects of the educational process for
productive innovative activities and be able to
conduct them in practice

Name of the course: Forecasting financial results
The amount of credits: ECTS – 5
Prerequisites: Finance, Corporate Finance
Prerequisites: Industrial practice and thesis
Objective: to systematize the theoretical

диссертацияны қорғау
Мақсаты:
шаруашылық
жүргізуші
субъектілер қызметінің қаржылық талдауы мен
есебін ұйымдастыру бойынша теориялық білім
мен практикалық дағдыларды жүйелеу,
қаржылық жағдайды талдаудың ақпараттық
базасының
міндеттері,
кәсіпорынның
активтерін талдау.
Міндеттері:
алдағы
кезеңге
арналған
өндірістік жоспарлар мен бағдарламаларды
әзірлеу
үшін
базалық
көрсеткіштерді
айқындау; материалдық, еңбек және қаржы
ресурстарын пайдаланудың экономикалық
тиімділігін айқындау; қызмет нәтижелерін
болжау.
Қысқаша мазмұны: бухгалтерлік есептіліктің
түрлері
мен
нысандарын
реттейтін
заңнамалық-нормативтік база, оны құру
принциптері,
шаруашылық
жүргізуші
субъектілер қызметінің барлық жақтарын
бағалау
үшін
көрсеткіштер
жүйесі.
Бухгалтерлік есеп көрсеткіштерін басқару
және оны оқудың стандартты әдістері.
Коммерциялық ұйымның жиынтық кірістері
мен
шығыстарының
динамикасы
мен
құрылымын талдау. Қаржылық нәтижелер
ұғымы,
бағалаудың
абсолюттік
және
салыстырмалы
көрсеткіштері.
Қаржылық
нәтижелерді қалыптастыруды талдау, сатудан
түскен түсімнің, сатудан түскен шығындар мен
пайданың
өзара
байланысын
талдау,
бөлінбеген пайданы пайдалануды талдау,
кірістер мен шығыстардың рентабельділігін
талдау, шығындарды болжау, бухгалтерлік
есептіліктің
негізгі
нысандарының
көрсеткіштерін болжау әдістемесі.
Пәнді оқытудан күтілетін нәтижелер:
бітіруші
біліктілік
сипаттамасының
талаптарына сәйкес:
Білуі
керек:
кәсіпорынның қаржылық

Постреквизиты: Производственная практика
и защита диссертации
Цель:
систематизировать
теоретические
знания и практические навыки по организации
финансового
анализа
и
отчетности
деятельности
хозяйствующих
субъектов,
задачи информационной базы анализа
финансового состояния, анализ активов
предприятия.
Задачи: определение базовых показателей для
разработки производственных планов и
программ
на
предстоящий
период;
определение экономической эффективности
использования материальных, трудовых и
финансовых
ресурсов;
прогнозирование
результатов деятельности.
Краткое
содержание:
Законодательнонормативная база, регламентирующая формы
и виды бухгалтерской отчетности, принципы
ее построения, система показателей для
оценки
всех
сторон
деятельности
хозяйствующих
субъектов.
Управление
показателями бухгалтерской отчетности и
стандартные методы его
чтения. Анализ
динамики и структуры совокупных доходов и
расходов коммерческой организации. Понятие
финансовых результатов, абсолютные и
относительные показатели оценки. Методика
анализа
формирования
финансовых
результатов, анализа взаимосвязи выручки от
продаж, затрат и прибыли от продаж, анализа
использования нераспределенной прибыли,
анализа рентабельности доходов и расходов,
прогнозирования затрат, прогнозирования
показателей основных форм бухгалтерской
отчетности
Ожидаемые
результаты
изучения
дисциплины: В соответствии с требованиями
квалификационной
характеристики
выпускник должен:

knowledge and practical skills in financial
analysis and reporting activities of economic
entities, the problem of information base of
financial analysis, analysis of enterprise assets.
Tasks: determining the basic indicators for the
development of production plans and programs
for the upcoming period; determining the
economic efficiency of the use of material, labor
and financial resources; forecasting performance.
Outline: Legislative and regulatory framework
that regulates the forms and types of accounting
statements, the principles of its construction, and
a system of indicators for evaluating all aspects of
the activities of economic entities. Management
of indicators of the accounting reporting and
standard methods of reading. Analysis of the
dynamics and structure of total revenues and
expenses of a commercial organization. The
concept of financial results, absolute and relative
evaluation indicators. Methods for analyzing the
formation of financial results, analyzing the
relationship between sales revenue, costs and
profit from sales, analyzing the use of retained
earnings, analyzing the profitability of income
and expenses, forecasting costs, forecasting
indicators of the main forms of accounting
reporting
Expected results of studying the discipline: In
accordance with the requirements of the
qualification characteristics, the graduate must:
Know: methods of forecasting the results of
financial activity of the enterprise; the level of the
field of use of appropriate forecasting techniques
in accordance with the nature of the tasks being
solved; the level of modern technologies for
solving forecasting problems.
Be able to: use in practice methods of forecasting
financial performance of the enterprise; level to
justify the choice of the optimal solution of
strategic tasks; level to form management

қызметінің нәтижелерін болжау әдістерін;
шешілетін міндеттердің сипатына сәйкес
болжаудың тиісті әдістемелерін пайдалану
саласының деңгейін; болжамдау міндеттерін
шешудің қазіргі заманғы технологиясының
деңгейін.
Білу: практикалық қызметте кәсіпорын
қызметінің қаржылық көрсеткіштерін болжау
әдістерін қолдану; стратегиялық міндеттерді
шешудің
оңтайлы
нұсқасын
таңдауды
негіздеу;
қаржылық
көрсеткіштердің
болжамды мәндеріне қол жеткізу үшін
басқарушылық шешімдерді қалыптастыру.
Меңгеруі керек: шаруашылық жүргізуші
субъект қызметінің қаржылық көрсеткіштерін
болжау әдістемесін; болжау нәтижелерін
интерпретациялау
дағдысының
деңгейін;
кәсіпорын
қызметінің
әлеуметтікэкономикалық көрсеткіштерінің болжамды
мәндеріне қол жеткізу үшін басқарушылық
шешімдерді әзірлеу дағдысының деңгейін.
Құзыреттер:
Жалпы мәдени құзыреттер (ЖМҚ):
- талдау әдістерін қолданудың негізгі
алғышарттарын, талдаудың негізгі тәсілдерін
білу.
Кәсіби құзыреттер (КҚ)):
- талдаудың белгілі бір әдісін өз бетінше
таңдай білу, оның көмегімен нақты зерттеулер
жүргізу, олардың нәтижелерін талдау және
оларға қорытынды жасау.
Бағдарлама жетекшісі: ассоц.профессор
Жанибекова Г. К.
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Пән атауы: Тәуекелдерді басқару
Кредит көлемі: ECTS - 2
Пререквизиттер:
Қаржы,
Корпоративтік
қаржы

Знать: методы прогнозирования результатов
финансовой
деятельности
предприятия;
уровень
области
использования
соответствующих методик прогнозирования в
соответствии с характером решаемых задач;
уровень современные технологии решения
задач прогнозирования.
Уметь:
использовать
в
практической
деятельности
методы
прогнозирования
финансовых
показателей
деятельности
предприятия; уровень обосновать выбор
оптимального
варианта
решения
стратегических задач; уровень формировать
управленческие решения для достижения
прогнозируемых
значений
финансовых
показателей.
Владеть:
методикой
прогнозирования
финансовых
показателей
деятельности
хозяйствующего субъекта; уровень навыками
интерпретации результатов прогнозирования;
уровень навыками разработки управленческих
решений
для
достижения
прогнозных
значений
социально-экономических
показателей деятельности предприятия.
Компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):
- знать основные предпосылки применения
методов анализа, основные подходы анализа.
Профессиональные компетенции (ПК):
уметь
самостоятельно
выбирать
определённый метод анализа, с его помощью
проводить
конкретные
исследования,
анализировать их результаты и делать выводы
их них.
Руководитель программы: ассоц.профессор
Жанибекова Г.К.
Название
дисциплины:
Управление
рисками
Объем в кредитах: ECTS – 2
Пререквизиты: Финансы, Корпоративные

decisions to achieve the predicted values of
financial indicators.
Possess: methods of forecasting financial
indicators of an economic entity; level of skills in
interpreting the results of forecasting; level of
skills in developing management decisions to
achieve the forecast values of socio-economic
indicators of the enterprise.
Competences:
General cultural competence (CA):
- know the main prerequisites for applying
analysis methods, the main approaches to
analysis.
Professional competence (PC):
- be able to independently choose a certain
method of analysis, use it to conduct specific
research, analyze their results and draw
conclusions from them.
Program
Manager:
Assoc.Professor
Zhanibekova G. K.

Name of the course: risk Management
The amount of credits: ECTS – 2
Prerequisites: Finance, Corporate Finance
Post-requirements: Industrial
practice

and

Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе және
диссертацияны қорғау
Пәнді оқытудың мақсаты: ерекшеліктерін
зерттеу тәуекелдер, сондай-ақ экономикалық
басқару негіздері әр түрлі және олардың
түрлерімен
төмендету
үшін
қаржы
шығындарын қамтамасыз ету және табысты
жұмыс
істеуінің
басты
шарттарының
компания.
Міндеттері: экономикалық санат ретінде
тәуекелдің мәнін анықтау, оның факторларын
анықтау, тәуекелдерді жіктеу тәсілдерін,
олардың
негізгі
түрлерін
қарастыру,
тәуекелдерді бағалау әдістерін зерделеу,
тәуекел-менеджменттің
мақсаттары
мен
міндеттерін және тәуекелдерді басқарудың
негізгі әдістерін талдау
Қысқаша
мазмұны:
банкті
басқару
мақсаттары үшін банк тәуекелдерінің мәні.
Тәуекел факторлары. Банк тәуекелдерін талдау
және бағалаудың негізгі әдістері. Банк
қызметіндегі Аудит. Ішкі бақылау жүйесін
бағалау принциптері. Тәуекелдерін басқару
мақсатында ішкі бақылауға жататын банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдар. Кредиттік тәуекелді
басқару тиімділігінің элементі ретінде банктің
кредиттік саясатын қалыптастыру. Кредиттік
тәуекелді азайту элементі ретінде кредиттік
мәміленің қамтамасыз
етілуін
бағалау.
Нарықтық тәуекелді басқару. Нарықтық
тәуекелдің жиынтық шамасын есептеу.
Нарықтық
тәуекелді
бағалау
әдістері.
Операциялық тәуекелді басқару. Операциялық
тәуекелді есептеу әдістемесі. Операциялық
тәуекелді басқару кезеңдері. Банктің өтімділігі.
Өтімділік тәуекелін бағалау әдістері. Ақша
қаражатының ағынын болжау.
Зерттеудің күтілетін нәтижелері:
Бітірушінің
біліктілік
сипаттамасының

финансы
Постреквизиты: Производственная практика
и защита диссертации
Цель изучения дисциплины: изучение
особенностей рисков, а также экономических
основ управления различными их видами для
снижения финансовых потерь и обеспечения
условий
успешного
функционирования
компании.
Задачи: определить сущность риска как
экономической категории, выявить его
факторы,
рассмотреть
подходы
к
классификации рисков, их основные виды,
изучить
методы
оценки
рисков,
проанализировать цели и задачи рискменеджмента и основные методы управления
рисками
Краткое содержание: Сущность банковских
рисков для целей управления банком.
Факторы риска. Основные методы анализа и
оценки банковских рисков. Аудит в
банковской деятельности. Принципы оценки
системы
внутреннего
контроля.
Виды
банковских
операций,
подлежащих
внутреннему контролю в целях управления
банковскими
рисками.
Формирование
кредитной политики банка как элемент
эффективности
управления
кредитным
риском. Оценка обеспеченности кредитной
сделки как элемент минимизации кредитного
риска. Управления рыночным риском. Расчет
совокупной величины рыночного риска.
Методы оценки рыночного риска. Управление
операционным риском. Методика расчета
операционного риска. Этапы управления
операционным риском. Ликвидность банка.
Методы
оценки
риска
ликвидности.
Прогнозирование потоков денежных средств.
Ожидаемые результаты изучения:
В
соответствии
с
требованиями

dissertation defense
The purpose of the discipline: to study the
characteristics of risks, as well as the economic basis
for managing various types of risks to reduce
financial losses and ensure the successful operation of
the company.
Tasks: to determine the essence of risk as an
economic category, to identify its factors, to consider
approaches to risk classification, their main types, to
study methods of risk assessment, to analyze the goals
and objectives of risk management and the main
methods of risk management
Outline: The essence of Bank risks for Bank
management purposes. Risk factor. Basic methods of
analysis and assessment of Bank risks. Audit in
banking. Principles for evaluating the internal control
system. Types of banking operations that are subject
to internal control in order to manage banking risks.
Formation of the Bank's credit policy as an element of
effective credit risk management. Assessing the
security of a credit transaction as an element of
minimizing credit risk. Market risk management.
Calculation of the total amount of market risk.
Methods for assessing market risk. Operational risk
management.
Methodology
for
calculating
operational risk. Operational risk management stages.
Bank liquidity. Methods for assessing liquidity risk.
Forecasting cash flows.
Expected results of the study:
In accordance with the requirements of the
qualification characteristics, the graduate must:
Know: the nature and types of banking risks in
domestic and foreign practice; mechanisms for the
practical use of risk management tools in the
domestic financial market; methods for assessing
Bank risks in accordance with the requirements of the
National Bank; the Basel principles of Bank risk
management;
Be able to: identify the specifics of Bank risks and
determine the possibility of using specific methods to

талаптарына сәйкес:
Білуі керек: отандық және шетелдік
практикадағы банктік тәуекелдердің мәні мен
түрлерін; отандық қаржы нарығы жағдайында
тәуекелдерді басқару құралдарын практикалық
қолдану механизмдерін; Ұлттық Банктің
талаптарына сәйкес банк тәуекелдерін бағалау
әдістері; ;
Меңгеру: банк тәуекелдерінің ерекшеліктерін
бөліп, банк шығындарын барынша азайтудың
нақты
әдістерін
қолдану
мүмкіндігін
анықтауды; банк тәуекелдеріне әсер ететін
факторларды анықтауды; тәуекелдің белгілі
бір түрін сипаттайтын көрсеткіштердің мәнін
анықтауды.
Білуі тиіс: нарықтық және операциялық
тәуекелдерді
есептеудің
практикалық
дағдыларын; кредиттік портфельдің сапасын
талдау тәсілдерін; жоғары тәуекел деңгейі бар
белсенді
банктік
операциялардың
экономикалық
тиімділігін
анықтаудың
практикалық дағдыларын.
Құзыреттіліктер: өз қызметінде нормативтік
құқықтық құжаттарды пайдалану; ақпаратты
алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін,
тәсілдерін
және
құралдарын
меңгеру;
кредиттік ұйымның қызметін сипаттайтын
экономикалық және әлеуметтік-экономикалық
көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы
деректерді жинау және талдау; әр түрлі меншік
нысанындағы кәсіпорындардың есептілігіндегі
қаржылық, бухгалтерлік және өзге де
ақпаратты талдау және түсіндіру.
Бағдарлама жетекшісі: ассоц.профессор., Е.
Бақытұлы

квалификационной
характеристики
выпускник должен:
Знать: сущность и виды банковских рисков в
отечественной и зарубежной практике;
механизмы практического использования
инструментов управления рисками в условиях
отечественного финансового рынка; методы
оценки банковских рисков в соответствии с
требованиями
Национального
банка;
Базельские
принципы
управления
банковскими рисками;
Уметь: выделять специфику банковских
рисков
и
определять
возможность
использования
конкретных
методов
минимизации
потерь
банка;
выявлять
факторы,
оказывающие
влияние
на
банковские риски; определять значения
показателей, характеризующих определённый
вид риска.
Владеть: практическими навыками расчета
рыночного
и
операционного
рисков;
способами анализа качества кредитного
портфеля;
практическими
навыками
определения экономической эффективности
активных банковских операций, имеющих
высокий уровень риска.
Компетенции: Использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности;
владеть основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации; собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
кредитной организации;
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности
Руководитель
программы:

minimize Bank losses; identify factors that affect
Bank risks; determine the values of indicators that
characterize a certain type of risk.
Possess: practical skills in calculating market and
operational risks; methods for analyzing the quality
of the loan portfolio; practical skills in determining
the economic efficiency of active banking operations
that have a high level of risk.
Competence: to Use normative legal documents in
their activities; to possess the main methods, methods
and means of obtaining, storing, processing
information; to collect and analyze the initial data
necessary for calculating economic and socioeconomic indicators that characterize the activities of
a credit organization; to analyze and interpret
financial, accounting and other information contained
in the reports of enterprises of various forms of
ownership
Program Manager: Assoc.Professor., Bakhytuly E.
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Пәннің атауы: Қаржы институттарындағы
тәуекел менеджмент
Несиелер сомасы: ECTS – 2
Пререквизиттер: Қаржы, Корпоративтык
қаржы
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе және
диссертацияны қорғау
Пәнді оқыту мақсаты: қаржы ұйымдарында
тәуекелдерді басқарудың негізгі салалары мен
проблематикасымен осы ОП түлектерінің
есейуі, тәуекелдерді басқару жүйелерінің
құрылу және қызмет етуінің теориялық және
ұйымдастыру-әдістемелік мәселелерін, сондайақ әртүрлі тәуекел түрлерін басқару әдістері
мен түрлерін жариялау.
Міндеттері: экономикалық санат ретінде
тәуекелдің мәнін анықтау, оның факторларын
анықтау, тәуекелдерді жіктеу тәсілдерін,
олардың
негізгі
түрлерін
қарастыру,
тәуекелдерді бағалау әдістерін зерделеу,
тәуекел-менеджменттің
мақсаттары
мен
міндеттерін және тәуекелдерді басқарудың
негізгі әдістерін талдау.
Қысқаша мәлімет: Банкті басқару мақсаттары
үшін банк тәуекелдерінің мәні. Тәуекел
факторлары. Банк тәуекелдерін талдау және
бағалаудың негізгі әдістері. Банк қызметіндегі
Аудит. Ішкі бақылау жүйесін бағалау
принциптері.
Тәуекелдерін
басқару
мақсатында ішкі бақылауға жататын банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдар. Кредиттік тәуекелді
басқару тиімділігінің элементі ретінде банктің
кредиттік саясатын қалыптастыру. Кредиттік
тәуекелді азайту элементі ретінде кредиттік
мәміленің қамтамасыз
етілуін
бағалау.
Нарықтық тәуекелді басқару. Нарықтық
тәуекелдің жиынтық шамасын есептеу.
Нарықтық
тәуекелді
бағалау
әдістері.

ассоц.профессор., Бахытулы Е.
Название дисциплины: Риск менеджмент в
финансовых институтах
Объем в кредитах: ECTS – 2
Пререквизиты: Финансы, Корпоративные
финансы
Постреквизиты: Производственная практика
и защита диссертации
Цель изучения дисциплины: накомство
выпускников данной ОП с проблематикой и
основными областями управления рисками в
финансовых
организациях,
освещение
теоретических
и
организационнометодических
вопросов
построения
и
функционирования
систем
управления
рисками, а также методов и видов управления
различными видами рисков.
Задачи: определить сущность риска как
экономической категории, выявить его
факторы,
рассмотреть
подходы
к
классификации рисков, их основные виды,
изучить
методы
оценки
рисков,
проанализировать цели и задачи рискменеджмента и основные методы управления
рисками
Краткое содержание: Сущность банковских
рисков для целей управления банком.
Факторы риска. Основные методы анализа и
оценки банковских рисков. Аудит в
банковской деятельности. Принципы оценки
системы
внутреннего
контроля.
Виды
банковских
операций,
подлежащих
внутреннему контролю в целях управления
банковскими
рисками.
Формирование
кредитной политики банка как элемент
эффективности
управления
кредитным
риском. Оценка обеспеченности кредитной
сделки как элемент минимизации кредитного
риска. Управления рыночным риском. Расчет
совокупной величины рыночного риска.

Name of the course: Risk management in
financial institutions
The amount of credits: ECTS – 2
Prerequisites: Finance, Corporate Finance
Post-requirements: Industrial practice and
dissertation defense
The purpose of studying the discipline:
familiarization of graduates of this OP with the
problems and main areas of risk management in
financial organizations, coverage of theoretical
and organizational and methodological issues of
building and functioning of risk management
systems, as well as methods and types of
management of various types of risks.
Tasks: to determine the essence of risk as an
economic category, to identify its factors, to
consider approaches to risk classification, their
main types, to study methods of risk assessment,
to analyze the goals and objectives of risk
management and the main methods of risk
management
Summary: the Essence of Bank risks for Bank
management purposes. Risk factor. Basic
methods of analysis and assessment of Bank
risks. Audit in banking. Principles for evaluating
the internal control system. Types of banking
operations that are subject to internal control in
order to manage banking risks. Formation of the
Bank's credit policy as an element of effective
credit risk management. Assessing the security of
a credit transaction as an element of minimizing
credit risk. Market risk management. Calculation
of the total amount of market risk. Methods for
assessing market risk. Operational risk
management. Methodology for calculating
operational risk. Operational risk management
stages. Bank liquidity. Methods for assessing
liquidity risk. Forecasting cash flows.
Expected results of the study:

Операциялық тәуекелді басқару. Операциялық
тәуекелді есептеу әдістемесі. Операциялық
тәуекелді басқару кезеңдері. Банктің өтімділігі.
Өтімділік тәуекелін бағалау әдістері. Ақша
қаражатының ағынын болжау
Зерттеуде күтілетін нәтижелер:
Бітірушінің
біліктілік
сипаттамасының
талаптарына сәйкес:
Білуі керек: отандық және шетелдік
практикадағы банк тәуекелдерінің мәні мен
түрлерін; отандық қаржы нарығы жағдайында
тәуекелдерді басқару құралдарын практикалық
пайдалану
тетіктерін;
Ұлттық
Банктің
талаптарына сәйкес банк тәуекелдерін бағалау
әдістерін; Банк тәуекелдерін басқарудың
Базельдік принциптерін;
Меңгеру: банк тәуекелдерінің ерекшеліктерін
бөліп, банк шығындарын барынша азайтудың
нақты
әдістерін
қолдану
мүмкіндігін
анықтауды; банк тәуекелдеріне әсер ететін
факторларды анықтауды; тәуекелдің белгілі
бір түрін сипаттайтын көрсеткіштердің мәнін
анықтауды.
Білуі тиіс: нарықтық және операциялық
тәуекелдерді
есептеудің
практикалық
дағдыларын; кредиттік портфельдің сапасын
талдау тәсілдерін; жоғары тәуекел деңгейі бар
белсенді
банктік
операциялардың
экономикалық
тиімділігін
анықтаудың
практикалық дағдыларын.
Бағдарлама жетекшісі: Бақытұлы Е.
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Пән атауы: Экономикалық-математикалық
талдау әдістері
Кредит көлемі: ECTS-2
Пререквизиттер:
Қаржы,
Корпоративтік
қаржы

Методы оценки рыночного риска. Управление
операционным риском. Методика расчета
операционного риска. Этапы управления
операционным риском. Ликвидность банка.
Методы
оценки
риска
ликвидности.
Прогнозирование потоков денежных средств.
Ожидаемые результаты изучения:
В
соответствии
с
требованиями
квалификационной
характеристики
выпускник должен:
Знать: сущность и виды банковских рисков в
отечественной и зарубежной практике;
механизмы практического использования
инструментов управления рисками в условиях
отечественного финансового рынка; методы
оценки банковских рисков в соответствии с
требованиями
Национального
банка;
Базельские
принципы
управления
банковскими рисками;
Уметь: выделять специфику банковских
рисков
и
определять
возможность
использования
конкретных
методов
минимизации
потерь
банка;
выявлять
факторы,
оказывающие
влияние
на
банковские риски; определять значения
показателей, характеризующих определённый
вид риска.
Владеть: практическими навыками расчета
рыночного
и
операционного
рисков;
способами анализа качества кредитного
портфеля;
практическими
навыками
определения экономической эффективности
активных банковских операций, имеющих
высокий уровень риска.
Руководитель программы: Бахытулы Е.
Название
дисциплины:
Экономикоматематические методы анализа
Объем в кредитах: ECTS – 2
Пререквизиты: Финансы, Корпоративные
финансы

In accordance with the requirements of the
qualification characteristics, the graduate must:
Know: the nature and types of banking risks in
domestic and foreign practice; mechanisms for
the practical use of risk management tools in the
domestic financial market; methods for assessing
Bank risks in accordance with the requirements of
the National Bank; the Basel principles of Bank
risk management;
Be able to: identify the specifics of Bank risks
and determine the possibility of using specific
methods to minimize Bank losses; identify factors
that affect Bank risks; determine the values of
indicators that characterize a certain type of risk.
Possess: practical skills in calculating market and
operational risks; methods for analyzing the
quality of the loan portfolio; practical skills in
determining the economic efficiency of active
banking operations that have a high level of risk.
Program Manager: E. Bakhytuly

Name of the discipline: Economic
mathematical methods of analysis
The amount of credits: ECTS – 2
Prerequisites: Finance, Corporate Finance
Post-requirements: Industrial practice

and

and

Постреквизиттер: өндірістік тәжірибе және
диссертацияны қорғау
Пәнді оқыту мақсаты: кәсіптік қызмет
саласына жататын экономикалық процестерді
талдау және модельдеу үшін қажетті
теориялық дайындық.
Міндеттері:
Экономикалық-математикалық
әдістер мен модельдер жүйесін қолдану
негіздерін зерттеу, сондай-ақ экономикалық
талдау және болжау саласындағы міндеттерді
шешу дағдыларын меңгеру.
Қысқаша мазмұны: болжау әдістері мен
модельдерінің жіктелуі. Уақыттық қатарларды
талдау: математикалық күту, дисперсия,
вариация, ковариация, орташа квадраттық
ауытқу,
қатардың
абсолюттік
өзгеруі,
қатардың үдеуі, өсу қарқыны. Тренд сызығы,
жіктеу және талдау. Трендтің тікелей желісі.
Параболикалық тренд сызығы. Трендтің
гиперболиялық сызығы. Тренд сызықтарын
қолдану арқылы болжау. Шығарындылар.
Шығарындыларға
деректерді
талдау.
Деректерден шығарындыларды жою.
Білуге:
- экономикалық үрдістерді зерттеудің негізгі
әдістері
және
қолданбалы
математика
құралдарын жеткізу тізбегін басқару;
басқару
есептерінің
математикалық
модельдерін құру және шешім қабылдау
тәсілдері;
- компанияларда және жеткізу тізбектерінде
бизнес-процестерді болжау, оңтайландыру
әдістері.
Білу:
- жеткізу тізбегінде басқару шешімдерін
болжау және оңтайландыру, талдаудың
классикалық есептерін шешу үшін қолданбалы
математикалық инструменталды құралдарды
қолдану;
- логистикалық жүйелерді талдау кезінде

Постреквизиты: Производственная практика
и защита диссертации
Цель изучения дисциплины: теоретическая
подготовка, необходимая для анализа и
моделирования экономических процессов,
относящихся к области профессиональной
деятельности.
Задачи: изучение основ применения системы
экономико-математических
методов
и
моделей, а также приобретение навыков
решения задач в области экономического
анализа и прогнозирования.
Краткое
содержание:
Классификация
методов и моделей прогнозирования. Анализ
временных рядов: математическое ожидание,
дисперсия,
вариация,
ковариация,
среднеквадратическое
отклонение,
абсолютное изменение ряда, ускорение ряда,
темпы роста. Линия тренда, классификация и
анализ. Прямая линия тренда. Параболическая
линия тренда. Гиперболическая линия тренда.
Прогнозирование с использованием линий
тренда. Выбросы. Анализ данных на выбросы.
Удаление выбросов из данных.
Знать:
основные
методы
исследования
экономических процессов и управлении
средствами прикладной математики;
- способы построения математических
моделей задач управления и принятия
решений;
- методы прогнозирования, оптимизации
бизнес-процессов в компаниях и цепях
поставок.
Уметь:
- использовать прикладные математические
инструментальные средства для решения
классических задач анализа, прогнозирования
и оптимизации управленческих решений в
цепях поставок;

dissertation defense
The purpose of the discipline: theoretical
training necessary for the analysis and modeling
of economic processes related to the field of
professional activity.
Tasks: to study the basics of applying the system
of economic and mathematical methods and
models, as well as to acquire skills in solving
problems in the field of economic analysis and
forecasting.
Summary: Classification of forecasting methods
and models. Time series analysis: expectation,
variance,
variation,
covariance,
standard
deviation, absolute change in the series,
acceleration of the series, growth rates. Trend
line, classification and analysis. A straight trend
line. Parabolic trend line. Hyperbolic trend line.
Forecasting using trend lines. Discharge. Analysis
of emissions data. Remove outliers from the data.
Know:
- basic methods of research of economic
processes and management of applied
mathematics;
- methods for constructing mathematical models
of management and decision-making problems;
- methods of forecasting and optimizing business
processes in companies and supply chains.
Be able to:
- use applied mathematical tools to solve classical
problems
of
analysis,
forecasting
and
optimization of management decisions in supply
chains;
- choose, use, set the limits of application and
adequacy of economic and mathematical models
and methods in the analysis of logistics systems.
Own:
- application of modern software used in
modeling, optimization and management of
logistics operations;
- formulation and statement of problems of

экономикалық-математикалық модельдер мен
әдістердің барабарлығын және қолдану
шекарасын таңдау, пайдалану, орнату.
Меңгеруі:
- қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз
етудің
логистикалық
операцияларын
моделдеуде, оңтайландыруда және басқаруда
қолданылатын қолдану;
- математика тілінде жеткізу тізбектерін
экономикалық
талдау
міндеттерін
тұжырымдау және қою;
- процестерді математикалық моделдеу
бойынша ғылыми және оқу-әдістемелік
әдебиеттерді өз бетінше зерттеу.
Бағдарлама жетекшісі: Султанбекова Ж. Ж.
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Пән атауы: Қаржылық жобаларды модельдеу
Кредит көлемі: ECTS-2
Постреквизиттер: өндірістік тәжірибе және
диссертация қорғау
Пәнді оқыту мақсаты: корпорациялардағы
қаржы жүйесін жоспарлау, басқару және
ұйымдастыру ерекшеліктерін ескере отырып,
студенттердің
қаржылық
модельдеудің
теориялық негіздерін меңгеру.
Міндеттері:
- салалық ерекшеліктерді және олардың
қаржылық жоспарлауға және қаржылық
үлгілеуге әсерін анықтайтын факторларды
түсінуді қалыптастыру;
- мәліметтерді өңдеу, қаржылық есеп айырысу,
қаржылық
жоспарлау
және
үлгілеу
құзыреттілігі мен дағдыларын дамыту;
- магистранттардың әр түрлі мақсатты
бағыттағы қаржылық модельдерді жобалау,
құру және пайдалану негізінде жатқан
әдістемелік мәселелерді зерттеу;
- әр түрлі корпорациялардың ұйымдық
құрылымы мен салалық ерекшеліктерін ескере

- выбирать, использовать, устанавливать
границы
применения
и
адекватность
экономико-математических
моделей
и
методов при анализе логистических систем.
Владеть:
применения
используемого
в
моделировании, оптимизации и управлении
логистическими операциями современного
программного обеспечения;
- формулировки и постановки задач
экономического анализа цепей поставок на
языке математики;
- самостоятельного изучения научной и
учебно-методической
литературы
по
математическому моделированию процессов.
Руководитель программы: Султанбекова
Ж.Ж.
Название дисциплины: Моделирование
финансовых проектов
Объем в кредитах: ECTS – 2
Пререквизиты: Финансы, Корпоративные
финансы Постреквизиты: Производственная
практика и защита диссертации
Цель изучения дисциплины: освоение
студентами теоретических основ финансового
моделирования с учетом особенностей
планирования, управления и организации
финансовой системы в корпорациях.
Задачи:
формирование
понимания
факторов,
определяющих отраслевые особенности и их
влияние на финансовое планирование и
финансовое моделирование;
развитие компетенций и навыков
обработки данных, финансовых расчетов,
финансового планирования и моделирования;
изучение
магистрантами
методических вопросов, лежащих в основе
проектирования, построения и использования
финансовых моделей различной целевой

economic analysis of supply chains in the
language of mathematics;
- independent study of scientific and educational
literature on mathematical modeling of processes.
Program Manager: Zh. Zh. Sultanbekova

Name of the discipline: Modeling of financial
projects
The amount of credits: ECTS – 2
Prerequisites: Finance, Corporate Finance postPrerequisites: Industrial practice and dissertation
defense
The purpose of studying the discipline: students
learn the theoretical foundations of financial
modeling, taking into account the features of
planning, management and organization of the
financial system in corporations;
Tasks:
- developing an understanding of the factors that
determine industry characteristics and their
impact on financial planning and financial
modeling;
- development of competencies and skills in data
processing, financial calculations, financial
planning and modeling;
- study of methodological issues underlying the
design, construction and use of financial models
of various target orientation and degree of detail
by undergraduates;

отырып, қаржылық модельдерді әзірлеудің
практикалық дағдыларын меңгеру.
Қысқаша
мазмұны:
Жүйелік
талдау.
Мақсатты функцияларды зерттеу. Белгісіздік
жағдайында шешім қабылдаудың модельдері
мен әдістері. Аналитикалық модельдер.
Жаппай
қызмет
көрсету
теориясының
элементтері. Функционалды логистиканың
есептеріндегі
экономикалық-математикалық
модельдер және оңтайландыру алгоритмдері.
Басқару шешімдерін қабылдауды қолдаудың
модельдері мен әдістері. Иерархия, салыстыру
және басымдықтар.
Талаптарына сәйкес біліктілік сипаттамасы
түлек тиіс:
Білуге:
- логистикадағы экономикалық үрдістерді
зерттеудің негізгі әдістері және қолданбалы
математика құралдарын жеткізу тізбегін
басқару;
логистикада
басқару
есептерінің
математикалық модельдерін құру және шешім
қабылдау тәсілдері;
-логистикалық компанияларда және жеткізу
тізбектерінде бизнес-процестерді болжау,
оңтайландыру әдістері.
Білу:
- жеткізу тізбегінде басқару шешімдерін
болжау және оңтайландыру, талдаудың
классикалық есептерін шешу үшін қолданбалы
математикалық инструменталды құралдарды
қолдану;
- логистикалық жүйелерді талдау кезінде
экономикалық-математикалық модельдер мен
әдістердің барабарлығын және қолдану
шекарасын таңдау, пайдалану, орнату.
Меңгеруі:
- қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз
етудің
логистикалық
операцияларын
моделдеуде, оңтайландыруда және басқаруда

направленности и степени детализации;
овладение практическими навыками
разработки финансовых моделей с учетом
организационной структуры и отраслевых
особенностей корпораций различного типа. К
Краткое содержание: Системный анализ.
Исследование
логистических
систем.
Исследование целевых функций. Модели и
методы принятия решений в условиях
неопределенности. Аналитические модели.
Элементы теории массового обслуживания
(СМО). Экономико-математические модели и
алгоритмы оптимизации в задачах. Модели и
методы поддержки принятия управленческих
решений. Иерархии, сравнения и приоритеты.
В
соответствии
с
требованиями
квалификационной
характеристики
выпускник должен:
Знать:
основные
методы
исследования
экономических процессов в логистике и
управлении цепями поставок средствами
прикладной математики;
- способы построения математических
моделей задач управления и принятия
решений в логистике;
- методы прогнозирования, оптимизации
бизнес-процессов в логистических компаниях
и цепях поставок.
Уметь:
- использовать прикладные математические
инструментальные средства для решения
классических задач анализа, прогнозирования
и оптимизации управленческих решений в
цепях поставок;
- выбирать, использовать, устанавливать
границы
применения
и
адекватность
экономико-математических
моделей
и
методов при анализе логистических систем.
Владеть:

- mastering practical skills in developing financial
models taking into account the organizational
structure and industry characteristics of various
types of corporations.
Outline: System analysis. Research of logistics
systems. Models and methods of decision-making
under uncertainty. Analytical model. Elements of
the theory of mass service (SMO). Economic and
mathematical models and optimization algorithms
in functional problems.
Models and methods for support of managerial
decision-making. Hierarchies, comparisons, and
priorities.
In accordance with the requirements of the
qualification characteristics, the graduate must:
Know:
- basic methods of research of economic
processes in logistics and supply chain
management by means of applied mathematics;
- ways to build mathematical models of
management and decision-making problems in
logistics;
- methods for forecasting and optimizing business
processes in logistics companies and supply
chains.
Be able to:
- use applied mathematical tools to solve classical
problems
of
analysis,
forecasting
and
optimization of management decisions in supply
chains;
- choose, use, set the limits of application and
adequacy of economic and mathematical models
and methods in the analysis of logistics systems.
Own:
- application of modern software used in
modeling, optimization and management of
logistics operations;
- formulation and statement of problems of
economic analysis of supply chains in the
language of mathematics;

қолданылатын қолдану;
- математика тілінде жеткізу тізбектерін
экономикалық
талдау
міндеттерін
тұжырымдау және қою;
- логистикалық үрдістерді математикалық
моделдеу бойынша ғылыми және оқуәдістемелік әдебиеттерді өз бетінше зерттеу;
Бағдарлама жетекшісі: Султанбекова Ж. Ж.

10

BSR5304/BNR5304/B
TR5304

Пән атауы: Бюджеттік-салықтық реттеу
Кредит көлемі: ECTS - 5
Пререквизиттер:
Қаржы,
Корпоративтік
қаржы
Постреквизиттер:
мамандандырылған
экономикалық пәндерді тереңдете оқытуды,
магистрлік диссертацияны жазуға дайындықты
көздейді
Мақсаты:
мемлекеттің
экономикалық
агенттердің мінез-құлқына қажетті әлеуметтікэкономикалық нәтижелерге қол жеткізу үшін
салық саясатының түрлі әдістері мен
құралдарын пайдалану арқылы мақсатты
ықпал етуі. Салықтық реттеу мазмұнының
теориялық
аспектілері
жинақталған,
мемлекеттің салықтық реттеудің одан әрі
негізгі бағыттарын анықтау мақсатында
салықтық реттеудің міндеттері мен құралдары
бөлінген.
Міндеттері:
- сұраныс пен ұсынысты реттеу.
- жинақтау мен тұтыну арасындағы ұтымды
қатынасты қалыптастыру.
- инфляциялық үдерістердің қарқынына әсер
ету.
- ұтымды салалық құрылымды қалыптастыруға
ықпал ету.

применения,
используемого
в
моделировании, оптимизации и управлении
логистическими операциями современного
программного обеспечения;
- формулировки и постановки задач
экономического анализа цепей поставок на
языке математики;
- самостоятельного изучения научной и
учебно-методической
литературы
по
математическому
моделированию
логистических процессов
Руководитель программы: Султанбекова
Ж.Ж
Название
дисциплины:
Бюджетноналоговое регулирование
Объем в кредитах: ECTS –5
Пререквизиты: Финансы, Корпоративные
финансы
Постреквизиты: Производственная практика
и диссертационная работа
Цель:
целенаправленное
воздействие
государства на поведение экономических
агентов
посредством
использования
различных методов и инструментов налоговой
политики
для
достижения
желаемых
социально-экономических
результатов.
Обобщены
теоретические
аспекты
содержания
налогового
регулирования,
выделены задачи и инструменты налогового
регулирования в целях выявления основных
направлений
дальнейшего
налогового
регулирования государством.
Задачи:
- регулирование спроса и предложения.
- формирование рационального соотношения
между накоплением и потреблением.
- воздействие на темпы инфляционных
процессов.
- воздействие на формирование рациональной
отраслевой структуры.

- independent study of scientific and educational
literature on mathematical modeling of logistics
processes
Program Manager: Zh. Zh. Sultanbekova

Name of the discipline: Budget and tax
regulation
Amount in credits: ECTS -5
Prerequisites: Finance, Corporate Finance
Post-requirements: Industrial practice and
dissertation work
Goal: purposeful influence of the state on the
behavior of economic agents through the use of
various methods and tools of tax policy to achieve
the desired socio-economic results. Theoretical
aspects of the content of tax regulation are
summarized, tasks and tools of tax regulation are
highlighted in order to identify the main
directions of further tax regulation by the state.
Tasks:
- regulation of supply and demand.
- formation of a rational ratio between
accumulation and consumption.
- impact on the rate of inflation processes.
- impact on the formation of a rational industry
structure.
- stimulating investment and innovation
processes.
- accelerated development of depressive
territories.
- increase of effective employment and selfemployment of the population.

инвестициялық
және
инновациялық
процестерді ынталандыру.
- депрессивті аумақтардың жедел дамуы.
- халықтың өзін-өзі жұмыспен қамтуын және
тиімді жұмыспен қамтылуын арттыру.
- нарықты әлеуметтік маңызы бар тауарлармен
және қызметтермен толықтыру.
- тауарлар өндірісі көлемінің өсуін тежеу
- қоршаған табиғи ортаға антропогендік
жүктемені төмендету
кәсіпкерлік бастаманы дамытуға мүдделілік
жасау.
шаруашылық
жүргізуші
субъектілер
қызметінің ауқымын ұлғайтуды ынталандыру.
ресурстарды
ұтымды
пайдалануды
ынталандыру.
- кәсіпорындардың инновациялық дамуына
экономикалық мүдделілігін арттыру.
Қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есеп
берудің нысандары мен түрлерін, оны құру
принциптерін,
шаруашылық
жүргізуші
субъектілер қызметінің барлық жақтарын
бағалауға арналған көрсеткіштер жүйесін
реттейтін
заңнамалық-нормативтік
база.
Бухгалтерлік есеп көрсеткіштерін басқару
және оны оқудың стандартты әдістері.
Коммерциялық ұйымның жиынтық кірістері
мен
шығыстарының
динамикасы
мен
құрылымын талдау. Қаржылық нәтижелер
ұғымы,
бағалаудың
абсолюттік
және
салыстырмалы
көрсеткіштері.
Қаржылық
нәтижелерді қалыптастыруды талдау, сатудан
түскен түсімнің, сатудан түскен шығындар мен
пайданың
өзара
байланысын
талдау,
бөлінбеген пайданы пайдалануды талдау,
кірістер мен шығыстардың рентабельділігін
талдау, шығындарды болжау, бухгалтерлік
есептіліктің
негізгі
нысандарының
көрсеткіштерін болжау әдістемесі
Бітірушінің
біліктілік
сипаттамасының

стимулирование
инвестиционных
и
инновационных процессов.
ускоренное
развитие
депрессивных
территорий.
- повышение эффективной занятости и
самозанятости населения.
- насыщение рынка социально значимыми
товарами и услугами.
- сдерживание роста объемов производства
товаров
- снижение антропогенной нагрузки на
окружающую природную среду
создание заинтересованности в развитии
предпринимательской инициативы.
- стимулирование увеличения масштабов
деятельности субъектов хозяйствования.
-стимулирование
рационального
использования ресурсов.
-повышение
экономической
заинтересованности
предприятий в
инновационном развитии.
Краткое
содержание:
Законодательнонормативная база, регламентирующая формы
и виды бухгалтерской отчетности, принципы
ее построения, система показателей для
оценки
всех
сторон
деятельности
хозяйствующих
субъектов.
Управление
показателями бухгалтерской отчетности и
стандартные методы его чтения. Анализ
динамики и структуры совокупных доходов и
расходов коммерческой организации. Понятие
финансовых результатов, абсолютные и
относительные показатели оценки. Методика
анализа
формирования
финансовых
результатов, анализа взаимосвязи выручки от
продаж, затрат и прибыли от продаж, анализа
использования нераспределенной прибыли,
анализа рентабельности доходов и расходов,
прогнозирования затрат, прогнозирования
показателей основных форм бухгалтерской

- saturation of the market with socially important
goods and services.
- restraining the growth of production volumes of
goods
- reduction of anthropogenic load on the
environment
creating an interest in the development of an
entrepreneurial initiative.
- stimulating an increase in the scale of business
entities ' activities.
- promotion of rational use of resources.
- increasing the economic interest of enterprises
in innovative development.
Outline: Legislative and regulatory framework
that regulates the forms and types of accounting
statements, the principles of its construction, and
a system of indicators for evaluating all aspects of
the activities of economic entities. Management
of indicators of the accounting reporting and
standard methods of reading. Analysis of the
dynamics and structure of total revenues and
expenses of a commercial organization. The
concept of financial results, absolute and relative
evaluation indicators. Methods for analyzing the
formation of financial results, analyzing the
relationship between sales revenue, costs and
profit from sales, analyzing the use of retained
earnings, analyzing the profitability of income
and expenses, forecasting costs, forecasting
indicators of the main forms of accounting
reporting
In accordance with the requirements of the
qualification characteristics, the graduate must:
Know: methods of forecasting the results of
financial activity of the enterprise; the level of the
field of use of appropriate forecasting techniques
in accordance with the nature of the tasks being
solved; the level of modern technologies for
solving forecasting problems.
Be able to: use in practice methods of forecasting

талаптарына сәйкес:
Білуі
керек:
кәсіпорынның қаржылық
қызметінің нәтижелерін болжау әдістерін;
шешілетін міндеттердің сипатына сәйкес
болжаудың тиісті әдістемелерін пайдалану
саласының деңгейін; болжамдау міндеттерін
шешудің қазіргі заманғы технологиясының
деңгейін.
Меңгеруі керек: тәжірибелік қызметте
кәсіпорын
қызметінің
қаржылық
көрсеткіштерін болжау әдістерін қолдану;
стратегиялық міндеттерді шешудің оңтайлы
нұсқасын таңдауды негіздеу; қаржылық
көрсеткіштердің болжамды мәндеріне қол
жеткізу үшін басқарушылық шешімдерді
қалыптастыру.
Меңгеруі керек: шаруашылық жүргізуші
субъект қызметінің қаржылық көрсеткіштерін
болжау әдістемесін; болжау нәтижелерін
интерпретациялау
дағдысының
деңгейін;
кәсіпорын
қызметінің
әлеуметтікэкономикалық көрсеткіштерінің болжамды
мәндеріне қол жеткізу үшін басқарушылық
шешімдерді әзірлеу дағдысының деңгейін.
Бағдарлама жетекшісі: Ағымбай А. О.
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KUKT5304/ADFI530
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Пән атауы: Қаржы институттарының
қызметін талдау
Кредит көлемі: ECTS - 5
Пререквизиттер:
Қаржы,
Корпоративтік
қаржы
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе және
диссертацияны қорғау
Пәнді оқыту мақсаты: болашақ магистратура
түлектерінің несие және банктер, сақтандыру
нарықтары және қор биржалары саласында
заманауи іргелі білім қалыптастыру.

отчетности
В
соответствии
с
требованиями
квалификационной
характеристики
выпускник должен:
Знать: методы прогнозирования результатов
финансовой
деятельности
предприятия;
уровень
области
использования
соответствующих методик прогнозирования в
соответствии с характером решаемых задач;
уровень современные технологии решения
задач прогнозирования.
Уметь:
использовать
в
практической
деятельности
методы
прогнозирования
финансовых
показателей
деятельности
предприятия; уровень обосновать выбор
оптимального
варианта
решения
стратегических задач; уровень формировать
управленческие решения для достижения
прогнозируемых
значений
финансовых
показателей.
Владеть:
методикой
прогнозирования
финансовых
показателей
деятельности
хозяйствующего субъекта; уровень навыками
интерпретации результатов прогнозирования;
уровень навыками разработки управленческих
решений
для
достижения
прогнозных
значений
социально-экономических
показателей деятельности предприятия.
Руководитель программы: Агымбай А.О.
Название
дисциплины:
Анализ
деятельности финансовых институтов
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты: Финансы, Корпоративные
финансы
Постреквизиты: Производственная практика
и защита диссертации
Цель изучения дисциплины: формирование
у будущих выпускников магистратуры
современные фундаментальные знания в
области кредита и банков, страховых рынков

financial performance of the enterprise; level to
justify the choice of the optimal solution of
strategic tasks; level to form management
decisions to achieve the predicted values of
financial indicators.
Possess: methods of forecasting financial
indicators of an economic entity; level of skills in
interpreting the results of forecasting; level of
skills in developing management decisions to
achieve the forecast values of socio-economic
indicators of the enterprise.
Program Director: Agumba A. O.

Name of the discipline: analysis of financial
institutions
The amount of credits: ECTS-5
Prerequisites: Finance, Corporate Finance
Post-requirements: Industrial practice and
dissertation defense
The purpose of studying the discipline: the
formation of future graduates of the master's
program of modern fundamental knowledge in
the field of loans and banks, insurance markets
and stock exchanges.

Міндеттері: қаржы институттарының кәсіби
қызметі саласында кешенді білім мен
практикалық
дағдыларды
қалыптастыру,
сондай-ақ
Қаржылық
активтермен
операциялар жасау; магистранттарға қазіргі
заманғы қаржы-несие институттарының кең
спектрін білікті пайдалану дағдыларын үйрету.
Қысқаша мазмұны: несие нарығы. Несие
нарығының сегменттері. Кредиттік нарықтың
қаржы нарығының басқа сегменттерімен өзара
қарым-қатынасы. Кредиттік жүйе және
кредиттік қатынастар. Сақтандыру нарығы
және оның қатысушылары. Сақтандыру
нарығының құрылымы. Сақтандыру жіктелуі.
Сақтандыру компанияларының ұйымдыққұқықтық нысандары. Сақтандыру нарығын
реттеу. Сақтандыру бизнесін дамытудың
негізгі тенденциялары. Бағалы қағаздар
нарығында кәсіби қызметті ұйымдастырудың
негізгі принциптері. Қор нарығының кәсіби
қатысушылары. Бағалы қағаздар нарығына
және қаржы нарығының басқа сегменттеріне
қатысушылар ретінде коммерциялық және
инвестициялық банктер. Қор биржасы, оның
құрылымы мен функциялары. Биржаны құру
және
басқару
механизмі.
Биржалық
операциялар механизмі ұғымы, олардың
негізгі түрлерінің сипаттамасы. Биржалық
сауда әдістері. Бағалы қағаздар нарығының
қатысушылары ретінде инвестициялық қорлар,
олардың
түрлері
мен
функциялары.
Инвестициялық
қорлар:
ұйымдастыру
ерекшеліктері және олардың жұмыс істеу
принциптері.
Ұжымдық
инвестициялау
институттарының даму перспективалары.
Біліктілік сипаттамасының талаптарына
сәйкес бітіруші:
Білуге:
- қоғамдық ұдайы өндіріс жүйесіндегі
қаржы нарығының рөлін талдау кезінде

и фондовых бирж.
Задачи: формирование комплексных знаний и
практических
навыков
в
сфере
профессиональной деятельности финансовых
институтов, а также совершения операций с
финансовыми
активами;
привитие
магистрантам умений квалифицированного
использования широкого спектра услуг
современных
финансово-кредитных
институтов
Краткое содержание: Кредитный рынок.
Сегменты
кредитного
рынка.
Взаимоотношения кредитного рынка с
другими сегментами финансового рынка.
Кредитная система и кредитные отношения.
Страховой рынок и его участники. Структура
страхового
рынка.
Классификация
страхования.
Организационно-правовые
формы страховых компаний. Регулирование
страхового рынка. Основные тенденции
развития страхового бизнеса. Основные
принципы организации профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники фондового
рынка. Коммерческие и инвестиционные
банки как участники рынка ценных бумаг и
других сегментов финансового рынка.
Фондовая биржа, ее структура и функции.
Механизм создания и управления биржей.
Понятие механизма биржевых операций,
характеристика их основных видов. Методы
биржевой торговли. Инвестиционные фонды
как участники рынка ценных бумаг, их виды и
функции.
Инвестиционные
фонды:
особенности организации и принципы их
функционирования. Перспективы развития
институтов коллективного инвестирования.
В
соответствии
с
требованиями
квалификационной
характеристики
выпускник должен:

Tasks: formation of comprehensive knowledge
and practical skills in the field of professional
activities of financial institutions, as well as
operations with financial assets; training of
undergraduates in the skills of qualified use of a
wide range of modern financial and credit
institutions.
Abstract: the credit market. Segments of the
credit market. Relationships between the credit
market and other segments of the financial
market. Credit system and credit relations.
Insurance market and its participants. Structure of
the insurance market. Classification of insurance.
Organizational and legal forms of insurance
companies. Regulation of the insurance market.
Main trends in the development of the insurance
business. Basic principles of professional activity
organization in the securities market. Professional
participants of the stock market. Commercial and
investment banks as participants in the securities
market and other segments of the financial
market. Stock exchange, its structure and
functions. Mechanism for creating and managing
an exchange. The concept of the mechanism of
exchange operations, their characteristics of the
main types. Methods of exchange trading.
Investment funds as participants in the securities
market, their types and functions. Investment
funds: features of the organization and principles
of their functioning. Prospects for the
development of collective investment institutions.
In accordance with the requirements of the
qualification characteristic:
Know:
- the main conceptual approaches used in the
analysis of the role of the financial market in the
system of social reproduction;
- financial instruments traded on domestic and
international financial markets;
- main segments of the financial market and

пайдаланылатын негізгі тұжырымдамалық
тәсілдер;
- отандық және халықаралық қаржы
нарықтарында айналыстағы қаржы құралдары;
- қаржы нарығының негізгі сегменттері
және олардың даму тенденциялары мен
перспективалары;
- қор нарығының негізгі сегменттері және
олардың даму тенденциялары;
- Қаржы нарығын мемлекеттік реттеу
органдары қызметінің негізгі бағыттары.
Білу:
- қаржы нарығының және оның жекелеген
сегменттерінің жағдайына әсер ететін негізгі
факторларды бөлу;
- Қаржы нарығы мен оның жекелеген
сегменттерінің даму тенденцияларын анықтау
және перспективаларын айқындау;
- несие-қаржы саласындағы ұйымдарда
жұмыс
істеу
барысында
туындайтын
міндеттерді тұжырымдау және шешу;
- қор нарығының әртүрлі сегменттерінің
инвестициялық тартымдылығын талдаудың
заманауи әдістерін қолдану және қаржы
құралдарының
инвестициялық
сапасын
бағалау.
Меңгеруі:
- экономикалық көрсеткіштерді жинау мен
талдаудың қазіргі заманғы әдістерімен;
- инвестициялық тартымдылығын бағалау
әдістерімен;
институционалдық
инвесторлардың қызметін дербес талдау
әдістерімен.
Бағдарлама жетекшісі: Агымбай А.О.

12

BTM5307/BRM5307/

Пән атауы: Банктегі тәуекел менеджмент

Знать:
- основные концептуальные подходы, которые
используются при анализе роли финансового
рынка
в
системе
общественного
воспроизводства;
- финансовые инструменты, обращающиеся на
отечественном и международном финансовых
рынках;
- основные сегменты финансового рынка и
тенденции и перспективы их развития;
- основные сегменты фондового рынка и
тенденции их развития;
- основные направления деятельности органов
государственного регулирования финансового
рынка.
Уметь:
- выделять основные факторы, влияющие на
состояние финансового рынка и отдельных
его сегментов;
выявлять тенденции и определять
перспективы развития финансового рынка и
отдельных его сегментов;
формулировать
и
решать
задачи,
возникающие
в
процессе
работы
в
организациях кредитно-финансовой сферы;
- применять современные методы анализа
инвестиционной
привлекательности
различных сегментов фондового рынка и
оценивать
инвестиционные
качества
финансовых инструментов.
Владеть:
– современными методами сбора и анализа
экономических показателей;
методами
оценки
инвестиционной
привлекательности
финансовых
инструментов; - методами самостоятельного
анализа деятельности институциональных
инвесторов.
Руководитель программы: Агымбай А.О.
Название дисциплины: Риск менеджмент

trends and prospects for their development;
- main segments of the stock market and trends in
their development;
- The basic directions of activity of bodies of state
regulation of the financial market.
Know:
- distribution of the main factors affecting the
state of the financial market and its individual
segments;
- Identification and determination of prospects for
the development of the financial market and its
individual segments;
- formulation and solution of problems arising in
the course of work in organizations of the credit
and financial sphere;
- application of modern methods for analyzing the
investment attractiveness of various segments of
the stock market and evaluating the investment
quality of financial instruments.
Mastering:
- modern methods of collecting and analyzing
economic indicators ; ;
- methods of assessing investment attractiveness;
methods of independent analysis of the activities
of institutional investors.
Program Director: Hagymasi S. O.

Name of the course: Risk management of the

RMB5307

Кредит көлемі: ECTS - 5
Пререквизиттер:
Қаржы,
Корпоративтік
қаржы
Постреквизиттер: Өндірістік практика және
оқу жұмысы
Пәнді
оқу
мақсаты:
осы
ОП-ны
бітірушілердің банкте тәуекел-менеджмент
жүйесін құру туралы кешенді түсініктерін
қалыптастыру, сонымен қатар банктерде
тәуекелдерді басқару бойынша оңтайлы
шешімдерді жасау мақсатында Коммерциялық
банктерде
тәуекелдерді
интегралдық
бағалаудың
теориялық
білімдері
мен
қолданбалы дағдыларын меңгеру.
Міндеттер:
-банк
саласындағы
тәуекел-менеджмент
жүйесін құру ерекшеліктерін зерттеу;
-банк саласындағы тәуекел-менеджменттің
қазіргі даму үрдістерін талдау;
- банктік тәуекелдерді бағалау мен басқарудың
негізгі әдістерін зерделеу;
- тәуекелдерді азайту дағдыларын алу
Қысқаша
мазмұны:
тәуекелдерді
сәйкестендіру және талдау мазмұны: сапалық
және
сандық
талдау.
Тәуекелдерді
сәйкестендіру
және
талдау
кезеңдері.
Тәуекелдерді
сәйкестендіру
әдістері.
Жағдайды модельдеу. Іргелі және техникалық
талдау. Мінез-құлық тәуекелін сәйкестендіру.
Тәуекелді
басқару жүйесін ақпараттық
қамтамасыз ету: қағидаттар, ішкі және сыртқы
ақпарат
көздері.
Ақпараттық
жүйе.
Тәуекелдерді бағалау әдістері. Шығындар
және тәуекел аймақтары. Тәуекелдердің
математикалық модельдері.
Тәуекелдерді
бағалау көрсеткіштерінің жүйесі. Тәуекелдерді
бағалаудың абсолюттік және салыстырмалы
көрсеткіштері.
Тәуекелдерді
бағалаудың
ықтимал және статистикалық көрсеткіштері.
Тәуекелдерді сараптамалық бағалау. Қолайлы

банка
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты: Финансы, Корпоративные
финансы
Постреквизиты: производственная практика
и
выпуская
работа
Цель
изучения
дисциплины: формирование у выпускников
данной ОП комплексных представлений о
построении системы риск-менеджмента в
банке, а также овладение теоретическими
знаниями
и
прикладными
навыками
интегральной оценки рисков в коммерческих
банках с целью выработки оптимальных
решений по управлению рисками в банках.
Задачи:
изучить
особенности
построения
системы риск-менеджмента в банковской
сфере;
проанализировать
современные
тенденции развития риск-менеджмента в
банковской сфере;
изучить основные методы оценки и
управления банковскими рисками;
получение навыков минимизации рисков
Краткое
содержание:
Содержание
идентификации
и
анализа
рисков:
качественный и количественный анализ.
Этапы идентификации и анализа рисков.
Методы
идентификации
рисков.
Моделирование ситуации. Фундаментальный
и технический анализ. Идентификация
поведенческого
риска.
Информационное
обеспечение системы управления риском:
принципы, внутренние и внешние источники
информации.
Информационная
система.
Методы оценки рисков. Потери и зоны
рисков. Математические модели рисков.
Система
показателей
оценки
рисков.
Абсолютные и относительные показатели
оценки
рисков.
Вероятностные
и

Bank
The amount of credits: ECTS – 5
Prerequisites: Finance, Corporate Finance
Post-requisites: practical training and graduate
work the purpose of studying the discipline:
formation of graduates of this OP complex ideas
about building a risk management system in a
Bank, as well as mastering theoretical knowledge
and applied skills of integrated risk assessment in
commercial banks in order to develop optimal
solutions for risk management in banks.
Tasks:
- study the features of building a risk management
system in the banking sector;
- analyze current trends in the development of
risk management in the banking sector;
- study the main methods of assessing and
managing Bank risks;
- getting skills to minimize risks
Outline: Content of risk identification and
analysis: qualitative and quantitative analysis.
Stages of risk identification and analysis.
Methods for identifying risks. The modeling of
the situation. Fundamental and technical analysis.
Identification of behavioral risk. Information
support of the risk management system:
principles, internal and external sources of
information. Information system. Risk assessment
methods. Losses and risk zones. Mathematical
models of risks. The system of indicators of risk
assessment. Absolute and relative risk assessment
indicators. Probabilistic and statistical indicators
of risk assessment. Expert risk assessments. The
concept of acceptable risk. Risk thresholds. Risk
capital. Risk assessment methods. Risk
management system. Properties of the risk
management system. Limitations of the risk
management system.
In accordance with the requirements of the
qualification characteristics, the graduate must:

тәуекел тұжырымдамасы. Тәуекелдің шекті
мәні. Тәуекел капиталы. Тәуекелдерді бағалау
әдістемесі. Тәуекелдерді басқару жүйесі.
Тәуекелдерді басқару жүйесінің қасиеттері.
Тәуекелді басқару жүйесінің шектеулері.
Біліктілік сипаттамасының талаптарына сәйкес
бітіруші:
Білуі тиіс: бизнесті қорғаудың нарықтық
тетіктері мен Мемлекеттік құралдары; отандық
бизнестің ерекшеліктері мен қауіптердің пайда
болу көздері туралы түсінікке ие болу;
бизнестің экономикалық қауіпсіздігінің мәнін
және тұрақсыздық жағдайында оны қорғаудың
қажеттілігін
түсіну;
технологиялық
процестердің құрылымы және оларды іске
асырудың техникалық құралдары.
Меңгеру:
кәсіпорынның
шаруашылық
қызметіне
талдау
жүргізу;
Ұйымның
қызметіне байланысты тәуекелдерді сыныптау;
нормативтік және анықтамалық әдебиетпен,
кәсіби қарым-қатынас және аралас сала
мамандарымен өзара іс-қимыл жасау; олар
жұмыс істейтін саланың дамуын болжау.
Білуі тиіс: тиімді құралдармен және қазіргі
заманғы әдістермен бағалау; кәсіпорын
тәуекелдерін төмендету жолдарын дербес
әзірлеу және іске асыру; басқарушылық
шешімдердің
экономикалық
тиімділігін
бағалау.
Бағдарлама жетекшісі: Жанибекова Г.К.
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Пән атауы: Банктік бизнес
Кредит көлемі: ECTS - 5
Пререквизиттер:
Қаржы,
Корпоративтік
қаржы
Постреквизиттер: Өндірістік практика және

статистические показатели оценки рисков.
Экспертные оценки рисков. Концепция
приемлемого риска. Пороговые значения
риска. Рисковый капитал. Методики оценки
рисков.
Система
управления
рисками.
Свойства системы управления рисками.
Ограничения системы управления риском.
В
соответствии
с
требованиями
квалификационной
характеристики
выпускник должен:
Знать:
рыночные
механизмы
и
государственные
инструменты
защиты
бизнеса;
иметь
представление
об
особенностях отечественного бизнеса и
источниках возникновения угроз; понимать
сущность
экономической
безопасности
бизнеса и необходимость его защиты в
условиях
нестабильности;
структуру
технологических процессов и технические
средства их реализации.
Уметь: проводить анализ хозяйственной
деятельности предприятия; классифицировать
риски,
связанные
с
деятельностью
организации; с нормативной и справочной
литературой, профессионального общения и
взаимодействия со специалистами смежных
отраслей; прогнозировать развитие отрасли, в
которой они работают.
Владеть: эффективными инструментами и
современными методами оценки рисковых
ситуаций; самостоятельной разработки и
реализации
путей
снижения
рисков
предприятия;
оценки
экономической
эффективности управленческих решений.
Руководитель программы: Жанибекова Г.К.
Название дисциплины: Банковский бизнес
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты: Финансы, Корпоративные
финансы
Постреквизиты: производственная практика

Know: market mechanisms and state tools for
business protection; have an understanding of the
features of domestic business and the sources of
threats; understand the essence of economic
security of business and the need to protect it in
conditions of instability; the structure of
technological processes and technical means of
their implementation.
Be able to: analyze the economic activity of the
enterprise; classify the risks associated with the
organization's activities; with normative and
reference literature, professional communication
and interaction with specialists in related
industries; predict the development of the
industry in which they work.
Possess: effective tools and modern methods for
assessing
risk
situations;
independent
development and implementation of ways to
reduce the risks of the enterprise; assessment of
the economic efficiency of management
decisions.
Program Manager: G. K. Zhanibekova

Discipline name: Banking business
The amount of credits: ECTS – 5
Prerequisites: Finance, Corporate Finance
Post-requisites: industrial practice and issuing
work the purpose of studying the discipline:

бітіру Жұмысы пәнді оқу мақсаты: отандық
нарықтағы несиелік ұйымдардың қызметімен,
халықаралық есептермен, инвестициялармен
және несиелеумен таныстыру.
Міндеттер:
- банк қызметінің негізгі ұғымдарын түсіндіру;
- заманауи банк ісінің теориясы мен
практикасы негіздерімен танысу;
- кредиттік ұйым есебінің негізгі формаларын
экономикалық
талдау
дағдыларын
қалыптастыру;
- коммерциялық банктердің қызметін реттейтін
негізгі нормативтік-құқықтық құжаттарды
зерделеу;
- типтік банктік жағдайларда шешім қабылдау
және бағдарлай білуді қалыптастыру.
Қысқаша мазмұны: ҚР Ұлттық Банкі:
ұйымдық құрылымы, қызметінің мақсаттары,
кредиттік жүйедегі функциялары мен рөлі.
Экономиканы ақша-несиелік реттеу үшін ҚР
ҰБ қолданатын құралдар. Коммерциялық банк
ҚР банк жүйесінің негізгі буыны ретінде.
Коммерциялық банктер ресурстарының жалпы
сипаттамасы және олардың құрылымы,
халықаралық нормаларға сәйкес жіктелуі.
Банктік кредиттің экономикалық және заңдық
негізі.
Нарық жағдайындағы кредиттік
қатынастардың
субъектілері.
Банктік
кредиттердің түрлері және олардың жіктелуі.
Нарықтық
шаруашылықты
кредиттеу
принциптері:
қайтарымдылық,
жеделдік,
қамтамасыз
етілу,
ақылылық,
диференциялылық. Нарықтық экономиканың
жүйелік маңызды элементі, оның жұмыс
істеуінің негізгі қағидаттары, қатысушылар,
ҚР ҰБ-ның оны ұйымдастырудағы рөлі, төлем
жүйелерінің тәуекелі, оның дамуының негізгі
бағыттары ретінде ұлттық төлем жүйесі
туралы тұтас түсінік. ҚР-да төлемдер мен есеп
айырысуларды ұйымдастырудың құқықтық

и
выпуская
работа
Цель
изучения
дисциплины: ознакомление выпускников
данной ОП с деятельностью банков на
отечественном рынке, с международными
расчетами, инвестициями и кредитованием.
Задачи:
уяснение ключевых понятий банковской
деятельности;
ознакомление с основами теории и
практики современного банковского дела;
привитие
навыков
экономического
анализа основных форм отчетности кредитной
организации;
изучение
основных
нормативноправовых документов, регламентирующих
деятельность коммерческих банков;
выработка умения ориентироваться и
принимать решения в типичных банковских
ситуациях.
Краткое содержание: Национальный Банк
РК: организационное устройство, цели
деятельности, функции и роль в кредитной
системе. Инструменты, используемые НБ РК
для
денежно-кредитного
регулирования
экономики. Коммерческий банк как основное
звено банковской системы РК. Общая
характеристика
ресурсов
коммерческих
банков и их структура, классификация в
соответствии с международными нормами.
Экономическая и юридическая основа
банковского кредита. Субъекты кредитных
отношений в условиях рынка. Виды
банковских кредитов и их классификация.
Принципы
кредитования
рыночного
хозяйства:
возвратность,
срочность,
обеспеченность,
платность,
диференцированность.
Целостное
представление о национальной платежной
системе как системно значимом элементе
рыночной экономики, ключевых принципах ее

familiarization of graduates of this OP with the
activities of credit organizations in the domestic
market,
with
international
settlements,
investments and lending.
Tasks:
- understanding the key concepts of banking;
- introduction to the basics of the theory and
practice of modern banking;
- instilling skills of economic analysis of the main
forms of reporting of a credit organization;
- study of the main legal documents regulating the
activities of commercial banks;
- developing the ability to navigate and make
decisions in typical banking situations.
Summary: the national Bank of the Republic of
Kazakhstan: organizational structure, goals,
functions and role in the credit system.
Instruments used by the national Bank of
Kazakhstan for monetary regulation of the
economy. Commercial Bank as the main link of
the banking system of the Republic of
Kazakhstan.
General
characteristics
of
commercial banks ' resources and their structure,
classification in accordance with international
standards. Economic and legal basis of a Bank
loan. Subjects of credit relations in the market
conditions. Types of Bank loans and their
classification. Principles of market economy
lending: repayment, urgency, security, payment,
differentiation. A holistic view of the national
payment system as a systemically important
element of the market economy, the key
principles of its functioning, participants, the role
of the national Bank of Kazakhstan in its
organization, the risks of payment systems, and
the main directions of its development. Legal
basis and principles of organization of payments
and settlements in the Republic of Kazakhstan.
The procedure for conducting cash transactions in
the Republic of Kazakhstan on the basis of

базасы мен принциптері. Қолданыстағы
заңнама
негізінде
ҚР-да
кассалық
операцияларды жүргізу тәртібі. Банктің
клиенттерге кассалық операцияларды жасау
ережелерін сақтау бойынша негізгі талаптары.
Бағалы қағаздар нарығының кәсіби емес және
кәсіби қатысушысы ретінде банк қызметінің
жалпы сипаттамасы.
Біліктілік сипаттамасының талаптарына
сәйкес бітіруші:
Білуі тиіс: ҚР-дағы банктік бизнестің және
оның
жеке
буындарының
қызметін
анықтайтын негізгі экономикалық және
құқықтық нормаларды; кредиттік ұйымдар
қызметінің принциптерін, ұйымдастырылуы
мен мазмұнын, банктік бизнесті дамытудағы,
банктік өнімдер мен қызметтерді ұстаудағы,
банкті
басқару
жүйесіндегі
заманауи
үрдістерді түсіну.
Меңгеру:
банк
практикасының
нақты
міндеттерін шешу кезінде алған білімдерін
пайдалану; банк мәртебесінен туындайтын
негізгі операциялар мен мәмілелерді орындау;
банк қызметінің негізгі бағыттары бойынша
ұсыныстарды қалыптастыру.
Білуі тиіс: банктік операцияларды жүзеге
асыру барысында шығармашылық көзқарас,
клиенттің несие қабілеттілігін бағалау үшін
қаржылық, бухгалтерлік және басқа да
ақпаратты талдау және интерпретациялау,
басқарушылық шешімдерді қабылдау дағдысы
Бағдарлама жетекшісі: Жанибекова Г.К..

функционирования, участниках, роли НБ РК в
ее организации, рисках платежных систем,
основных направлениях ее развития. Правовая
база и принципы организации платежей и
расчетов в РК. Порядок ведения кассовых
операций в РК на основании действующего
законодательства. Основные требования банка
к
клиентам
по соблюдению
правил
совершения кассовых операций. Общая
характеристика деятельности банка в качестве
непрофессионального и профессионального
участника рынка ценных бумаг.
В
соответствии
с
требованиями
квалификационной
характеристики
выпускник должен:
Знать: основные экономические и правовые
нормы,
определяющие
деятельность
банковского бизнеса в РК и его отдельных
звеньев; понимать принципы, организацию и
содержание
деятельности
кредитных
организаций, современные тенденции в
развитии банковского бизнеса, в содержании
банковских продуктов и услуг, в системе
управления банком.
Уметь: использовать полученные знания при
решении конкретных задач банковской
практики; выполнять основные операции и
сделки, вытекающие из статуса банка;
формировать рекомендации по основным
направлениям деятельности банка.
Владеть: навыками творческого подхода в
процессе
осуществления
банковских
операций,
анализа
и
интерпретации
финансовой,
бухгалтерской
и
иной
информации
для
оценки
кредитоспособности клиента, для принятия
управленческих решений
Руководитель программы: Жанибекова Г.К.

current legislation. The main requirements of the
Bank for customers to comply with the rules of
making cash transactions. General characteristics
of the Bank's activities as a non-professional and
professional participant in the securities market.
In accordance with the requirements of the
qualification characteristics, the graduate must:
Know: the main economic and legal norms that
define the banking business in the Republic of
Kazakhstan and its individual links; understand
the principles, organization and content of the
activities of credit organizations, current trends in
the development of banking business, the content
of banking products and services, and the Bank's
management system.
Be able to: use the acquired knowledge in
solving specific tasks of banking practice;
perform the main operations and transactions
arising from the Bank's status; form
recommendations on the main activities of the
Bank.
Possess: skills of creative approach in the process
of banking operations, analysis and interpretation
of financial, accounting and other information for
assessing the creditworthiness of the client, for
making managerial decisions
Program Manager: G. K. Zhanibekova

