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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.

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

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

Элективті оқу пәндері жұптасып біріктірілгеніне
назар аударыңыз. Әр жұптан тек бір ғана элективті
оқу пәнін таңдауға болады. Оқу пәнінің
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!

дисциплин (левая часть таблицы). Ознакомьтесь с самим
перечнем элективных учебных дисциплин. Обратите
внимание на то, что элективные учебные дисциплины
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!

chosen academic discipline.
Postrequisits - are academic subjects that can be
studied later, and for the study of which you need the chosen
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

4

1

1

3

1

1

4

1

1

4

1

2

5

1

1

5

1

2

5

1

1

5

Пән коды/ Код дисциплины

Пәннің аты/ Наименование дисциплины

4
5
Базалық пән (БП) / Базовые дисциплины (БД) – 30 кредит / кредитов
Обязательный компонент (ВК) 15 кредит
ShTk 5202/IYpr 5202/FLpr5202
Шет тілі (Кәсіби)/Иностранный язык (профессиональный)/
Foreign language (professional)
GTF5201/IiFN5201/HPS5201
Ғылым тарихы мен философиясы /История и философия
науки/ History and philosophy of science
ZhMF5203/PVSh5203/PHE
Жоғары мектеп педагогикасы /Педагогика высшей школы/
Pedagogy of higher education
Басқару психологиясы /Психология управления/
Management psychology
Кәсіптік пән (КП) / Профилирующие дисциплины (ПД) – 44 кредит / кредитов
Обязательный компонент 5 кредит
KITM 5301/RMFI 5301/RMFI5301
Қаржы институттарындағы тәуекел менеджмент / Риск
менеджмент в финансовых институтах/ Risk management in
financial institutions
Элективные дисциплины
KM5205/FM 5205/ FM 5205
Қаржылық
менеджмент
(ілгерілендірілген
курс)/Финансовый менеджмент (продвинутый курс)/
Financial management (advanced course)
TKT5205/UFA5205/IdFA5205
Тереңдетілген
қаржылық
талдау
/Углубленный
финансовый анализ/ In-depth financial analysis
NМ5206/NM 5206/TM5206
Салық менеджменті /Налоговый менеджмент/ Tax
management
KP SSzhA5206/NiARK5206/TARK5206
ҚР cалық салу және әкімшілендіру/Налогообложение и
администрирование в РК/ Taxation and administration in the
Republic of Kazakhstan
ZKAY5207/MOID5207/MORA5207
Зерттеу
қызметінің
әдіснамасы
мен
ұйымдастырылуы/Методология
и
организация
исследовательской
деятельности/
Methodology
and
organization of research activities
KSGZ 5207/NISF 5207/RFF5207
Қаржы
саласындағы
ғылыми
зерттеулер/Научные
исследования в сфере финансов/ Research in the field of
Finance
BPsi 5204/PsiU 5204/MenP5204

1

1

5

KEHS5208/MSFO5208/IFRS5208

AHS5208/MSA5208/ISA5208
1

2

5

KETKNB5302/AFOPFR5302/AFSFFR5302

KNTTA5302/TMYFR5302/TMFMS5302

1

2

5

KZKK5209/SFI5209/MFI5209
MMS5209/MPG5209/MPS5209

1

2

5

KZhM5304/MFP5304/MFP5304
KZEA5304/EMFI5304/EMFR5304

2

3

5

BZhDKB6301/AUBS6301/AcrMBS6301

6301MSBR6301/ISBR6301

2

3

3

HK6302/MF6302/IF6302
AKN6302/MFP6302/GFM6302

2

3

5

IKN6303/OIF6303/FIF6303
SBM6303/SBM6303/SBM6303

2

3

3

IZhK6304/FIP6304/FIP6304

Қаржылық есептіліктің
халықаралық стандарттары
/Международые стандарты финансовой отчетности/
International financial reporting standards
Аудиттің халықаралық стандарттары /Международные
стандарты аудита/ International standards on auditing
Қаржылық есептілікті талдау және қаржылық нәтижелерді
болжау /Анализ финансовой отчетности и прогнозирования
финансовых результатов/ Analysis of financial statements and
forecasting of financial results
Қаржы нарығының тұрақтылық теориясы мен әдістемесі
/Теория и методология устойчивости финансового рынка/
Theory and methodology of financial market stability
Қазіргі
заманғы
қаржы
құралдары/Современные
финансовые инструменты/ Modern financial instruments
Мемлекеттің монетарлық саясаты /Монетарная политика
государства/ Monetary policy of the state
Қаржылық
жобаларды
модельдеу/Моделирование
финансовых проектов/ Modeling of financial projects
Қаржылық зерттеулердегі эконометрикалық әдістер
/Эконометрические методы в финансовых исследованиях/
Econometric methods in financial research
Банк жүйесін дағдарысқа қарсы басқару/Антикризисное
управление банковской системы/ Anti-crisis management of
the banking system
Банктік реттеудің халықаралық стандарттары (Базель II,
Базель III)/Международные стандарты банковского
регулирования (Базель II, Базель III)/ International standards
for banking regulation (Basel II, Basel III)
Халықаралық
қаржы
/Международные
финансы/
International finance
Әлемдік қаржы нарықтары / Мировые финансовые рынки /
Global financial market
Исламдық қаржыландыру негіздері/Основы исламского
финансирования/ Fundamentals of Islamic Finance
Стратегиялық банктік менеджмент /Стратегический
банковский менеджмент/ Strategic banking management
Инвестициялық
жобаларды
қаржыландыру
/Финансирование инвестиционных проектов/ Financing
investment projects

VKNITT6304/FTARSB6304/FTASM6304

2

3

3

KSN6305/SRK6305/IMK6305
HSI6305/MSD6305/IIB6305

Бағалы қағаздар нарығын іргелі және техникалық талдау
Фундаментальный и технический анализ рынка ценных
бумаг/ Fundamental and technical analysis of the securities
market
Қазақстанның сақтандыру нарығы/Страховой рынок
Казахстана/ The insurance market of Kazakhstan
Халықаралық сақтандыру ісі/Международное страховое
дело/ International insurance business

№
1
1

Код
дисциплины
2
ShTk
5202/IYpr
5202/FLpr52
02

ПӘННІҢ АТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

NAME OF THE DISCIPLINE

3
Шет тілі (Кәсіби)
Кредит көлемі: ECTS-4
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:
Зерттеу
қызметінің
әдіснамасы мен ұйымдастырылуы, Қаржы
саласындағы ғылыми зерттеулер.
"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

4
Иностранный язык (профессиональный)
Объем в кредитах: ECTS – 4
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: Методология и организация
исследовательской
деятельности,
Научные
исследования в сфере финансов.
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 лексико-грамматических навыков и
речи для выражения своих мыслей на иностранном
языке,
обучения
пользованию
словарносправочной литературой.
знать

иностранный язык в объеме, необходимом
для получения профессиональной информации

5
Foreign language (professional)
Amount in credits: ECTS-4
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: Methodology and
organization of research activities,
Research in the field of Finance.
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

лексикасын кәсіби бағыттағы шетел тіліндегі
мәтіндерді қарым-қатынас, оқу және аудару
(сөздікпен) үшін қажетті көлемде әзірлеу;
әдеби
және
ауызекі
тілдің
негізгі
грамматикалық құрылымы.
Меңгеру:
- 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.

из зарубежных источников и элементарного
общения на общем и профессиональном уровне;

общую, деловую и профессиональную
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.

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 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.
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Ғылым тарихы мен философиясы
Кредит көлемі: ECTS-3
Пререквизиттері: бұл пәнді меңгеру үшін
магистрант орта мектеп және жоғары білім
беру бағдарламалары көлемінде тарих және
философия бойынша білім мен білік деңгейіне
ие болуы керек.
Постреквизиттер:
Зерттеу
қызметінің
әдіснамасы мен ұйымдастырылуы, Қаржы
саласындағы ғылыми зерттеулер.
Оқу курсының мақсаты-магистранттарда
қабылданған стандарттарға жауап беретін
білім жүйесін қалыптастыру – Бұл тұрғыда
тарих және Ғылым философиясы курсы
ерекше, өйткені философиялық мәселелер
мәңгілік сипатқа ие және философияда
түпкілікті жауаптар жоқ, көптеген мәселелер
бойынша өткір және үздіксіз пікірталастар
жүргізіледі.
Бұл Курстың міндеті-аспиранттарды Ғылым
тарихы
мен
философиясының
іргелі
құрамдастарымен таныстыру: мәдениет пен
философияның дамуы контекстінде ғылыми
бағдарламалардың пайда болу және даму
тарихымен, ғылыми білімнің құрылымымен
және оның даму динамикасымен, танымның
әлеуметтік-мәдени
детерминациясының
факторларымен, ғылыми этикамен, тәртіптік
және
пәнаралық
зерттеулердің
ерекшеліктерімен, ғылым дамуының қазіргі
кезеңіндегі ғылыми ізденістің және ғылыми
зерттеудің стратегияларымен таныстыру.
Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант:
Білуге:
- ғылыми бағдарламалардың қалыптасу және
даму тарихы, Ғылыми зерттеудің негізгі

История и философия науки
Объем в кредитах: ECTS – 3
Пререквизиты:Для освоения данного курса
магистрант должен обладать уровнем знаний и
умений по истории и философии в объеме
программ
средней
школы
и
высшего
образованияү.
Постреквизиты: Методология и организация
исследовательской
деятельности,
Научные
исследования в сфере финансов.
Цель учебного курса – сформировать у
магистрантов систему знаний, отвечающую
принятым стандартам. Курс истории и
философии науки в этом отношении весьма
специфичен, поскольку философские проблемы
носят вечный характер, и в философии нет
окончательных ответов, по многим проблемам
ведутся
острые
и
непрекращающиеся
дискуссии.
Задачей данного курса является знакомство
аспирантов
с
фундаментальными
составляющими истории и философии науки:
историей возникновения и развития научных
программ в контексте развития культуры и
философии, структурой научного знания и
динамикой
его
развития,
факторами
социокультурной
детерминации
познания,
научной этикой, спецификой дисциплинарных и
междисциплинарных
исследований,
стратегиями научного поиска и научного
исследования на современном этапе развития
науки.
В результате освоения дисциплины магистрант
должен:
Знать:
- историю становления и развития научных

History and philosophy of science
The amount of credits: ECTS – 3
Prerequisites:To master this course, a
master's student must have a level of
knowledge and skills in history and
philosophy in the scope of high school and
higher education programs.
Post-requirements: Methodology and
organization of research activities,
Research in the field of Finance.
The purpose of the training course is to
form a system of knowledge for
undergraduates that meets the accepted
standards. The course of history and
philosophy of science is very specific in
this regard, since philosophical problems
are eternal, and there are no definitive
answers in philosophy, many problems are
subject to sharp and incessant discussions.
The purpose of this course is to familiarize
graduate students with the fundamental
components of the history and philosophy
of science: the history of the origin and
development of scientific programs in the
context of the development of culture and
philosophy, the structure of scientific
knowledge and the dynamics of its
development, factors of socio-cultural
determination of knowledge, scientific
ethics, the specifics of disciplinary and
interdisciplinary research, strategies for
scientific research and research at the
current stage of science development.
As a result of mastering the discipline, a
master's student must:
Know:

әдістері мен ғылыми ізденістің стратегиясы,
оның
тарихындағы
ғылыми
білімнің
динамикасына және ғылымның қазіргі
келбетін
қалыптастыруға
ықпал
еткен
дүниетанымдық реттеуіш ретінде ең маңызды
философиялық
тұжырымдамалардың
мазмұны;
- ақиқатты іздеудің негізгі әдістері мен
тәсілдері,
эксперименттер
қою
және
эмпирикалық зерттеулер жүргізу, сондай-ақ
логикалық
қарама-қайшы
емес
және
негізделген ғылыми тұжырымдамалар құру;
ғылым
философиясының
негізгі
категориялары, ғылыми білімнің дамуын
сипаттайтын негізгі тұжырымдамалардың
типологиялық
сипаттамалары,
таным
формалары мен әдістері, олардың эволюциясы,
рационалды және иррационалды, логика мен
интуицияның
арақатынасы,
ғылыми
танымдағы ашылулар мен негіздемелер; ;
Білу:
- ғылыми зерттеулерді жүргізудің әдістері мен
стратегиялары
және ғылым дамуының
заңдылықтары
туралы,
іргелі
және
қолданбалы, тәртіптік және пәнаралық
көпірлердің ара жігін ажырату және орнату
туралы негізгі мәселелерді талдау; жалған
ғылыми және паранауғылымдық зерттеулердің
құбылыстары мен фактілерін сыни бағалау;;
-өз зерттеулеріне ғылым философиясының
тұжырымдамалық-ұғымдық аппараты мен
терминологиясын қолдану;;
-алынған білімді өзінің ғылыми мамандығы
бойынша ізденістің және ғылыми - зерттеу
жұмысының
тиімді
стратегияларын
қалыптастыру үшін пайдалану; - алынған

программ,
основные
методы
научного
исследования и стратегии научного поиска,
содержание наиболее значимых философских
концепций как мировоззренческих регулятивов,
оказавших влияние на динамику научного
знания в его истории и на формирование
современного облика науки;
- основные методы и подходы к поиску истины,
постановки экспериментов и проведения
эмпирических
исследований,
а
также
построения логически непротиворечивых и
обоснованных научных концепций;
- основные категории философии науки,
типологические
характеристики
основных
концепций, описывающих развитие научного
знания, формы и методы познания, их
эволюцию, соотношение рационального и
иррационального, логики и интуиции, открытия
и обоснования в научном познании; понимать
методологическую роль философского знания;
Уметь:
- анализировать основные проблемы и
дискуссии о методах и стратегиях ведения
научных исследований и закономерностях
развития науки, о разграничении и наведении
мостов между фундаментальным и прикладным,
дисциплинарным и междисциплинарным в
науке; критически оценивать явления и факты
псевдонаучных и паранаучных исследований;
применять
концептуально-понятийный
аппарат и терминологию философии науки к
собственным исследованиям;
- использовать полученные знания для
формирования эффективных стратегий поиска и
научно-исследовательской работы по своей
научной
специальности;
применять

- the history of the formation and
development of scientific programs, the
main methods of scientific research and
strategies for scientific research, the content
of the most important philosophical
concepts as worldview regulatives that
have influenced the dynamics of scientific
knowledge in its history and the formation
of the modern image of science;
- basic methods and approaches to the
search for truth, setting up experiments and
conducting empirical research, as well as
building logically consistent and reasonable
scientific concepts;
- the main categories of philosophy of
science, typological characteristics of the
main concepts describing the development
of scientific knowledge, forms and methods
of knowledge, their evolution, the ratio of
rational and irrational, logic and intuition,
discovery and justification in scientific
knowledge; understand the methodological
role of philosophical knowledge;
Be able to:
- analyze the main problems and
discussions about methods and strategies
for conducting scientific research and the
laws of science development, about the
differentiation and building bridges
between fundamental and applied,
disciplinary and interdisciplinary in
science; critically evaluate the phenomena
and facts of pseudoscientific and
paranientific research;
- apply the conceptual and conceptual
apparatus and terminology of the
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теориялық білімді іздеу қызметі мен
Мәдениетаралық коммуникацияның түрлі
формаларында қолдану.
Дағдылану (тәжірибе алу):
- Әлемдік философиялық ойдың ең маңызды
шығармаларымен
және
ғылым
философиясының
концепциялары
(оқу,
түсініктеме
беру,
мәтіндерді
талдау)
баяндалатын маңызды еңбектермен дербес
жұмыс);
- кәсіби өзара іс-қимыл шеңберіндегі іздеу,
коммуникативтік
және
интеллектуалдық
құзыреттілік ретінде диалог.

полученные теоретические знания в различных
формах
поисковой
деятельности
и
межкультурной коммуникации.
Иметь навыки (приобрести опыт):
- самостоятельной работы с наиболее
значимыми
произведениями
мировой
философской мысли и важнейшими трудами, в
которых излагаются концепции философии
науки (чтение, комментирование, анализ
текстов);
- диалога как поисковой, коммуникативной и
интеллектуальной компетенции в рамках
профессиональных взаимодействий.

Жоғары мектеп педагогикасы
Кредит көлемі: ECTS-4
Пререквизиттер: Қаржы, Корпоративтік
қаржы
Постреквизиттер:
Зерттеу
қызметінің
әдіснамасы мен ұйымдастырылуы, Қаржы
саласындағы ғылыми зерттеулер.
Негізгі
мақсаты-магистранттар
мен
ізденушілердің назарын жоғары кәсіби білім
берудің жаңа концепцияларын іске асыру
жолдары мен құралдарын іздеуге, болашақ
маманның белсенді шығармашылық тұлғасын
қалыптастыруға; білімді меңгеруге жаңа
тәсілдерді әзірлеуге; студенттерді оқыту мен
тәрбиелеудің
неғұрлым
тиімді
жаңа
құралдарын, әдістері мен нысандарын жасауға;
дамытушы
педагогикалық
процестерді
жобалауға, білім алушылар үшін өздерінің

Педагогика высшей школы
Объем в кредитах: ECTS – 4
Пререквизиты: Финансы, Корпоративные
финансы
Постреквизиты: Методология и организация
исследовательской
деятельности,
Научные
исследования в сфере финансов.
Основная цель - сосредоточить внимание
аспирантов и соискателей на поиск путей и
средств реализации новых концепций высшего
профессионального
образования,
формированию активной творческой личности
будущего специалиста; разработке новых
подходов к овладению знаниями; созданию
новых более эффективных средств, методов и
форм обучения и воспитания студентов;
проектированию развивающих педагогических
процессов, организации для обучающихся такой

philosophy of science to their own
research;
- use the obtained knowledge to form
effective search strategies and research
work in their scientific specialty; - apply the
obtained theoretical knowledge in various
forms of search activity and cross-cultural
communication.
Have skills (gain experience):
- independent work with the most
significant works of world philosophical
thought and the most important works that
set out the concepts of philosophy of
science (reading, commenting, analyzing
texts);
- dialogue as a search, communication and
intellectual competence in the framework
of professional interactions.
Pedagogy of higher education
The amount of credits: ECTS – 4
Prerequisites: Finance, Corporate Finance
Post-requirements: Methodology and
organization of research activities,
Research in the field of Finance.
The main goal is to focus the attention of
graduate students and applicants on finding
ways and means of implementing new
concepts of higher professional education,
forming an active creative personality of
the future specialist; developing new
approaches to mastering knowledge;
creating new more effective means,
methods and forms of teaching and
educating students; designing developing
pedagogical processes, organizing an
educational environment for students in

қабілетін ашып көрсететін және қысқа
мерзімде кәсіптік білімді игере алатын білім
беру ортасын
Пәнді меңгеру міндеттері тыңдаушыларды
жоғары мектеп педагогикасы пәнінің қазіргі
заманғы тракторларымен таныстыру; ҚР
жоғары білім берудің тарихы мен қазіргі
жағдайы, оның даму тенденциялары туралы
түсінік беру; педагогтардың әдіснамалық
мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету; ЖООда оқыту мен тәрбиелеу мәселелерін шешуге
философиялық,
әлеуметтік-экономикалық,
психологиялық және басқа да білімдердің
қосымшаларын тұрақты іздестіруге орнатуды
қалыптастыру; педагогтың кәсіби этика
нормаларын терең меңгеруге, оның студенттер
алдындағы жауапкершілігін түсінуге, олармен
серіктестік, ынтымақтастық және бірлескен
қарым-қатынастарды
орнатуға
ұмтылуға
ықпал ету; жоғары мектеп оқытушысының
кәсіби еңбегінің ерекшеліктері туралы
түсініктерді тереңдету.
Жоғары мектептің педагогика курсын оқу
нәтижесінде
магистрант
мемлекеттік
стандартқа негізделуі тиіс.:
Білу керек:
– жоғары мектепте оқыту мен тәрбиелеудің
мәні мен мәселелері, адам қабылдау мен
меңгерудің биологиялық және психологиялық
шектері,
Жасөспірімдер
жасындағы
психологиялық ерекшеліктері, студенттердің
жеке айырмашылықтарының педагогикалық
қызмет нәтижелеріне әсері;
- ҚР және шетелдердегі жоғары мектеп
педагогикасының
негізгі
жетістіктері,
мәселелері
мен
даму
тенденциялары,

образовательной среды, в которой они
раскрывали бы свои способности и в более
короткие
сроки
овладевали
бы
профессиональной.
Задачи освоения дисциплины Познакомить
слушателей с современными трактовками
предмета педагогики высшей школы; дать
представление об истории и современном
состоянии высшего образования в РК, ведущих
тенденциях его развития; способствовать
формированию методологической культуры
педагогов;
сформировать
установку
на
постоянный поиск приложений философских,
социально-экономических, психологических и
других знаний к решению проблем обучения и
воспитания в вузе; способствовать глубокому
освоению норм профессиональной этики
педагога, пониманию его ответственности перед
студентами, стремлению к установлению с ними
отношений партнерства, сотрудничества и
сотворчества; углубить представления об
особенностях
профессионального
труда
преподавателя высшей школы.
В результате изучения курса педагогики
высшей
школы,
основываясь
на
государственном стандарте, магистрант должен:
Знать: – сущность и проблемы обучения и
воспитания в высшей школе, биологические и
психологические
пределы
человеческого
восприятия и усвоения, психологические
особенности юношеского возраста, влияние
индивидуальных различий студентов на
результаты педагогической деятельности; –
основные достижения, проблемы и тенденции
развития педагогики высшей школы в РК и за
рубежом,
современные
подходы
к

which they would reveal their abilities and
in a shorter time would master professional
skills.
The task of learning to Introduce students
with modern interpretations of the subject
of pedagogy of higher school; to give an
idea of the history and present state of
higher education in Kazakhstan, leading the
trends of its development; to promote the
formation of methodological culture of
teachers; to form the continuous search for
applications of philosophical, social,
economic, psychological and other
knowledge to the solution of problems of
training and education at the University;
contribute to the deep development of
professional ethics of the teacher,
understanding of his responsibility to
students, the desire to establish relations of
partnership, cooperation and co-creation
with them; to deepen the understanding of
the features of the professional work of a
high school teacher.
As a result of studying the course of higher
school pedagogy, based on the state
standard, the master's student must:
Know:
- the essence and problems of teaching and
upbringing in higher school, the biological
and psychological limits of human
perception and assimilation, psychological
features of youth, the impact of individual
differences of students on the results of
pedagogical activity
– the main achievements, problems and
trends in the development of higher school

Педагогикалық қызметті моделдеудің қазіргі
заманғы тәсілдері.;
– білім беру жүйесінің жұмыс істеуінің
құқықтық және нормативтік негіздері.
Білу:
- оқу үрдісінде іргелі негіздерді, заманауи
жетістіктерді, тиісті ғылыми саланың даму
мәселелері мен үрдістерін және оның басқа
ғылымдармен өзара байланысын білу;;
- студенттердің игеретін оқу жоспарында
ұсынылған пәндермен өзара байланыста
пәндік материалды баяндау;
- мәдениет және өнер білімін студенттерді
тәрбиелеу құралы ретінде пайдалану;
Меңгеруі:
- ұжымдық ғылыми-зерттеу жұмыстарын
ұйымдастыру
және
ғылыми
зерттеу
әдістерімен;
- жоғары мектептегі ғылыми-әдістемелік және
оқу-әдістемелік жұмыстың негіздері (ғылыми
білімді оқу материалына құрылымдау және
психологиялық сауатты түрлендіру, әр түрлі
тақырыптар бойынша есептер, жаттығулар,
тесттер жасаудың әдістері мен тәсілдері, оқу
және тәрбие міндеттерінің жүйеленуі););
- пәндік материалды ауызша және жазбаша
баяндау әдістерімен және тәсілдерімен,
әртүрлі білім беру технологияларымен;
- оқу және ғылыми процестерде компьютерлік
техника мен ақпараттық технологияларды
қолдану негіздері;
- студенттердің өзіндік жұмыс дағдыларын,
кәсіби ойлауын және олардың шығармашылық
қабілеттерін дамыту әдістерімен.

моделированию педагогической деятельности;
–
правовые
и
нормативные
основы
функционирования
системы
образования.
Уметь:
– использовать в учебном процессе знание
фундаментальных
основ,
современных
достижений, проблем и тенденций развития
соответствующей научной области и ее
взаимосвязей с другими науками;
– излагать предметный материал во взаимосвязи
с дисциплинами, представленными в учебном
плане, осваиваемом студентами;
– использовать знания культуры и искусства в
качестве средств воспитания студентов;
Владеть:
–
методами научных исследований и
организации
коллективной
научноисследовательской работы;
– основами научно-методической и учебнометодической работы в высшей школе
(структурирование и психологически грамотное
преобразование научного знания в учебный
материал, методы и приемы составления задач,
упражнений, тестов по различным темам,
систематика учебных и воспитательных задач);
– методами и приемами устного и письменного
изложения
предметного
материала,
разнообразными
образовательными
технологиями;
– основами применения компьютерной техники
и информационных технологий в учебном и
научном процессах;
– методами формирования у студентов навыков
самостоятельной работы, профессионального
мышления
и
развития
их творческих
способностей

pedagogy in Kazakhstan and abroad,
modern
approaches
to
modeling
pedagogical activity;
- legal and regulatory framework for the
functioning of the education system. Be
able to:
- to use in the educational process
knowledge of the fundamentals, modern
achievements, problems and trends in the
development of the relevant scientific field
and its relationships with other Sciences;
- present the subject material in relation to
the disciplines presented in the curriculum,
mastered by students;
- use knowledge of culture and art as a
means of educating students;
Own:
– methods of scientific research and
organization of collective research work;
- the basics of scientific and
methodological work in higher education
(structuring and psychologically competent
transformation of scientific knowledge into
educational material, methods and
techniques for composing tasks, exercises,
tests on various topics, systematics of
educational and educational tasks);
– methods and techniques of oral and
written presentation of subject material, a
variety of educational technologies;
– the basics of using computer technology
and information technology in educational
and scientific processes;
– methods of forming students ' skills of
independent work, professional thinking
and development of their creative abilities
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Басқару психологиясы
Кредит көлемі: ECTS-4
Пререквизиттер: Қаржы, Корпоративтік
қаржы
Постреквизиттер: Банк жүйесін дағдарысқа
қарсы басқару.
Исламдық қаржыландыру
негіздері. Стратегиялық банктік менеджмент.
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

Психология управления
Объем в кредитах: ECTS – 4
Пререквизиты: Финансы, Корпоративные
финансы
Постреквизиты: Антикризисное управление
банковской системы. Основы исламского
финансирования. Стратегический банковский
менеджмент.
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 психолого-педагогического
взаимодействия,
основные
психологопедагогические 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 психологопедагогического 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

Management psychology
The amount of credits: ECTS – 4
Prerequisites: Finance, Corporate Finance
Post-requirements:
Anti-crisis
management of the banking system.
Fundamentals of Islamic Finance.
Strategic banking management.
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
selfimprovement.
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

субъектілерінің ерекшеліктерін анықтаудағы
басқару
психологиясының
қазіргі
тенденцияларының
мазмұнын
және
жетекшінің инновациялық диспозициясының
құрылымын білу. Білім берудегі инновациялық
қызметке
дайындықтың
психологиялық
құрылымының
негізгі
компоненттерінің
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

административные
ресурсы
развития
учреждения. Знать содержание современных
тенденций
психологии
управления
в
определении
особенностей
субъектов
управления инновационными 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 меж профессионального
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

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
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
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Пәннің атауы: Қаржы институттарындағы
тәуекел менеджмент
Несиелер сомасы: ECTS – 5
Пререквизиттер: Қаржы, Корпоративтык
қаржы
Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент
(ілгерілендірілген
курс).
Тереңдетілген
қаржылық талдау.
Салық менеджменті.
Стратегиялық банктік менеджмент.
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,
сондай-ақ 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

субъектов
образовательного
процесса
к interprofessional interaction. Master the
продуктивной инновационной деятельности и methods of developing training programs
уметь их проводить на практике
for the formation of readiness of all
subjects of the educational process for
productive innovative activities and be able
to conduct them in practice
Название дисциплины: Риск менеджмент в Name of the course: Risk management
финансовых институтах
in financial institutions
Объем в кредитах: ECTS – 5
The amount of credits: ECTS – 5
Пререквизиты: Финансы, Корпоративные Prerequisites:
Finance, Corporate
финансы
Finance
Постреквизиты: Финансовый менеджмент Post-requirements:
Financial
(продвинутый курс). Углубленный финансовый management (advanced course). Inанализ.
Налоговый
менеджмент. depth
financial
analysis.
Tax
Стратегический банковский менеджмент.
management.
Strategic
banking
Цель изучения дисциплины: знакомство management.
выпускников данной ОП с проблематикой и The purpose of studying the
основными областями управления рисками в discipline: familiarization of graduates
финансовых
организациях,
освещение of this OP with the problems and main
теоретических и организационно-методических areas of risk management in financial
вопросов построения и функционирования organizations, coverage of theoretical
систем управления рисками, а также методов и and organizational and methodological
видов управления различными видами рисков.
issues of building and functioning of
Задачи: определить сущность риска как risk management systems, as well as
экономической категории, выявить его факторы, methods and types of management of
рассмотреть подходы к классификации рисков, various types of risks.
их основные виды, изучить методы оценки Tasks: to determine the essence of risk
рисков, проанализировать цели и задачи риск- as an economic category, to identify its
менеджмента и основные методы управления factors, to consider approaches to risk
рисками
classification, their main types, to study
Краткое содержание: Сущность банковских methods of risk assessment, to analyze
рисков для целей управления банком. Факторы the goals and objectives of risk
риска. Основные методы анализа и оценки management and the main methods of
банковских рисков. Аудит в банковской risk management
деятельности. Принципы оценки системы Summary: the Essence of Bank risks
внутреннего контроля. Виды банковских for Bank management purposes. Risk

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
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

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
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;

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 minimize
Bank losses; identify factors that affect
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дағдыларын; кредиттік портфельдің сапасын
талдау тәсілдерін; жоғары тәуекел деңгейі бар
белсенді
банктік
операциялардың
экономикалық
тиімділігін
анықтаудың
практикалық дағдыларын.
Бағдарлама жетекшісі: Бақытұлы Е.

практическими
навыками
определения
экономической
эффективности
активных
банковских операций, имеющих высокий
уровень риска.
Руководитель программы: Бахытулы Е.

KM5205/FM Қаржылық менеджмент (ілгерілеген курс)
5205/
FM Кредит бойынша көлемі: кредит ECTS – 5
5205
Пререквизиттер: Қаржы институттарындағы
тәуекел менеджмент
Постреквизиттер:
Салық
менеджменті.
Стратегиялық банктік менеджмент.
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

Название
дисциплины:
Финансовый
менеджмент (продвинутый курс)
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты:
Риск-менеджмент
в
финансовых институтах
Постреквизиты:
Налоговый
менеджмент.
Стратегический банковский менеджмент.
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

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 course: Financial
management (advanced course)
The amount of credits: ECTS –5
Prerequisites: Risk management in
financial
institutionsPost-requisites:
Tax management. Strategic banking
management.
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

TKT5205/UF

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
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.

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:
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.

Тереңдетілген қаржылық талдау

Углубленный финансовый анализ

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
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
In-depth financial analysis
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Кредит көлемі: ECTS-5
Пререквизиттер: Қаржы институттарындағы
тәуекел менеджмент
Постреквизиттер:
Қаржылық есептілікті
талдау және қаржылық нәтижелерді болжау.
Қаржы нарығының тұрақтылық теориясы мен
әдістемесі.
Бағалы қағаздар нарығын іргелі және
техникалық талдау.
Пәнді оқытудың мақсаты магистранттарда
Қаржы менеджментінің (қаржыны басқару)
маңызды құрамдас бөлігі ретінде қаржылық
талдау туралы біртұтас түсінік қалыптастыру,
сонымен қатар қазіргі нарықтық жағдайдағы
ұйымның қаржы жағдайын талдауға жататын
оқушылардың қажетті жалпы мәдени және
кәсіби
құзыреттіліктерін
игеру
болып
табылады.
Пәннің оқу міндеттері:
- оқушыларды қазіргі нарықтық жағдайдағы
қаржылық талдаудың негізгі принциптерімен
және
базалық
тұжырымдамаларымен
таныстыру;
- оқушыларды шетелдік және ресейлік Қаржышаруашылық
тәжірибеде
қолданылатын
классикалық және заманауи қаржы теориялары
мен модельдерімен таныстыру;
- қаржылық шешімдерді қабылдау кезінде
қолданылатын негізгі сандық көрсеткіштерді
пайдалану әдістері мен есептеу техникасына
үйрету;
- қаржылық есептілікті жүйелеуге үйрету,
қаржылық талдау жүргізу және ұйымның
қаржылық жағдайын жақсарту бойынша
басқарушылық шешімдер қабылдау.
Пәнді табысты меңгеру үшін магистрант

Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты:
риск
менеджмент
в
финансовых институтах
Постреквизиты:
анализ
финансовой
отчетности и прогнозирование финансовых
результатов. Теория и методика устойчивости
финансового рынка.
Фундаментальный и технический анализ рынка
ценных бумаг.
Целью изучения дисциплины является
формирование у магистрантов целостного
представления о финансовом анализе как одной
из важнейших составляющих финансового
менеджмента (управления финансами), а также
овладение
учащимися
необходимыми
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями, относящимися к анализу
состояния
финансов
организации
в
современных рыночных условиях.
Учебные задачи дисциплины:
ознакомить
учащихся
с
основными
принципами
и
базовыми
концепциями
финансового анализа в современных рыночных
условиях;
- ознакомить учащихся с классическими и
современными финансовыми теориями и
моделями, используемыми в зарубежной и
российской финансово-хозяйственной практике;
- обучить технике расчета и методам
использования
основных
количественных
показателей, используемых при принятии
финансовых решений;
обучить систематизировать финансовую
отчетность, проводить финансовый анализ и
принимать
управленческие
решения
по
улучшению
финансового
состояния

The amount of credits: ECTS – 5
Prerequisites: risk management in
financial institutions
Post-requirements: analysis of financial
statements and forecasting of financial
results. Theory and methodology of
financial market stability. Fundamental and
technical analysis of the securities market.
The purpose of studying the discipline is
to form a holistic view of financial analysis
among undergraduates as one of the most
important components of financial
management (financial management), as
well as to master the necessary General
cultural and professional competencies
related to the analysis of the state of
organization's finances in modern market
conditions.
Educational objectives of the discipline:
- familiarize students with the basic
principles and basic concepts of financial
analysis in modern market conditions;
- familiarize students with classical and
modern financial theories and models used
in foreign and Russian financial and
economic practice;
- teach calculation techniques and methods
of using the main quantitative indicators
used in making financial decisions;
- train to systematize financial statements,
conduct financial analysis and make
management decisions to improve the
financial condition of the organization.
To successfully master the discipline, a
master's student must:
Know:

міндетті:
Білуге:
- кәсіпорын қызметіне талдау жүргізу үшін
ақпарат көздері;
- ақпаратты статистикалық өңдеу және талдау
әдістері;
- экономикалық ақпаратты өңдеудің аспаптық
құралдары.
Білу:
- қойылған міндеттерді шешу үшін ақпаратты
іріктеуді жүзеге асыру;
- кәсіпорын қызметінің негізгі экономикалық
сипаттамаларын есептеу;
- қойылған міндетке сәйкес Экономикалық
деректерді өңдеу үшін құралдық құралдарды
пайдалану.
Дағдыларын меңгеру:
- кәсіпорындағы экономикалық жағдайды
бағалау бойынша есептер нәтижелерін
жинақтау
және
қорытындыларды
қалыптастыру және оны жақсарту бойынша
ұсыныстар.
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Салық менеджменті
Кредит көлемі: ECTS-5
Пререквизиттер: Қаржы институттарындағы
тәуекел менеджмент. Қаржылық менеджмент
(ілгерілендірілген курс).
Постреквизиттері:
Қаржы нарығының
тұрақтылық теориясы мен әдістемесі. Банк
жүйесін
дағдарысқа
қарсы
басқару.
Халықаралық қаржы. Стратегиялық банктік
менеджмент.
Бұл курс магистранттардың қаржылық
менеджмент саласындағы іргелі білімді
меңгеруіне,
басқарушылық
қаржылық

организации.
Для
успешного
освоения
дисциплины
магистрант должен:
Знать:
- источники информации для проведения
анализа деятельности предприятия;
- методы статистической обработки и анализа
информации;
- инструментальные средства обработки
экономической информации.
Уметь:
- осуществлять отбор информации для решения
поставленной задачи;
- рассчитывать основные экономические
характеристики деятельности предприятия;
- использовать инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей.
Владеть навыками:
обобщения
результатов
расчетов
и
формирования
выводов
по
оценке
экономической ситуации на предприятии и
рекомендаций по ее улучшению.
Налоговый менеджмент
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты:
Риск
менеджмент
в
финансовых
институтах.
Финансовый
менеджмент (продвинутый курс).
Постреквизиты:
Теория
и
методика
устойчивости
финансового
рынка.
Антикризисное
управление
банковской
системой.
Международные
финансы.
Стратегический банковский менеджмент.
Данный курс дает возможность освоение
магистрантами фундаментальных знаний в
области
финансового
менеджмента,

- sources of information for analyzing the
company's activities;
- methods of statistical processing and
analysis of information;
- tools for processing economic
information.
To be able to:
- to carry out the selection of information to
solve the problem;
- calculate the main economic
characteristics of the enterprise;
- use tools for processing economic data in
accordance with the task.
Have the following skills:
- summarizing the results of calculations
and forming conclusions on the assessment
of the economic situation at the enterprise
and recommendations for its improvement.

Tax management
The amount of credits: ECTS – 5
Prerequisites: risk management in
financial
institutions.
Financial
management (advanced course).
Post-requisites: theory and methodology
of financial market stability. Anti-crisis
management of the banking system.
International finance. Strategic banking
management.
This course allows undergraduates to
master fundamental knowledge in the field
of financial management, the formation of

шешімдерді негіздеуге және оларды компания
деңгейінде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін
заманауи
экономикалық
ойлауды
қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Пәннің сипаттамасы:
Салық
менеджментінің
теориясы
мен
практикасын, оны қолданыстағы салық және
кеден заңнамаларында қолдану ерекшеліктерін
зерттеу;
салықтардың
нақты
түрлерін
практикалық есептеу, сондай-ақ оларды
оңтайландыру дағдыларын меңгеру; салықтық
әсер етудің әртүрлі құралдарын зерттеу, салық,
кеден, азаматтық заңнамаларды, сондай-ақ
халықаралық салық келісімдерін зерттеу.
Пәнді:
Еңбек, интеллект, және адамдардың мінезқұлқының мотивтерін пайдалана отырып,
салық төлеу кезінде қойылған мақсаттарға
қалай қол жеткізу керектігін білетін, жаңа
басқарушылық
ойлау
мен
білімдерді
меңгерген білікті мамандарды даярлауға
ықпал ету. Курс жаңа экономикалық ойлауға
бағытталып, кешенді салааралық сипатқа ие
және Қазақстан Республикасының салық
жүйесі, салық теориясы, менеджмент негіздері,
Қаржы менеджменті, бухгалтерлік есеп және
басқа да пәндерді оқыту барысында
магистранттардың алған білімдерін біртұтас
біріктіреді.
Пәнді оқыту міндеттері:
- Салық менеджментінің қызметі мен дамуы
туралы кешенді теориялық түсінік беру;
- Салық төлемдерін стратегиялық және
тактикалық басқару әдістерін зерделеу;
- Салықтық төлемдерді оңтайландырудың
маңызды
факторы
ретінде
салықтық

формирование современного экономического
мышления,
позволяющего
обосновывать
управленческие финансовые решения и их
реализацию на уровне компании.
Описание дисциплины:
Изучение теории и практики налогового
менеджмента, особенности его применения в
условиях
действующего
налогового
и
таможенного
законодательств;
овладение
навыками практических расчетов конкретных
видов налогов, а также их оптимизации;
изучение различных инструментов налогового
воздействия,
изучение
налогового,
таможенного, гражданского законодательств, а
также международных налоговых соглашений.
Цель изучения дисциплины:
Способствовать
подготовке
квалифицированных специалистов, владеющих
новым управленческим мышлением и знаниями
того, как при уплате налогов добиваться
поставленных целей, используя труд, интеллект,
и
мотивы
поведения
людей.
Курс
сориентирован
на
новое
экономическое
мышление, носит комплексный межотраслевой
характер и объединяет в единое целое знания,
полученные магистрантами в процессе изучения
теории налогов, налоговой системы Республики
Казахстан, основ менеджмента, финансового
менеджмента, бухгалтерского учета и других
дисциплин.
Задачи изучения дисциплины:
Дать комплексное теоретическое представление
о функционировании и развитии налогового
менеджмента;
Изучить методы стратегического и тактического
управления налоговыми платежами;

modern economic thinking that allows
them to justify managerial financial
decisions and their implementation at the
company level.
Description of the discipline:
Study of the theory and practice of tax
management, especially its application in
the current tax and customs legislation;
mastering the skills of practical calculations
of specific types of taxes, as well as their
optimization; study of various tools of tax
impact, study of tax, customs, civil
legislation, as well as international tax
agreements.
The purpose of studying the discipline:
Contribute to the training of qualified
specialists who possess new managerial
thinking and knowledge of how to achieve
goals when paying taxes, using labor,
intelligence, and the motives of people's
behavior. The course focuses on new
economic thinking, has a complex crosssectoral nature and combines the
knowledge gained by students in the
process of studying the theory of taxes, the
tax system of the Republic of Kazakhstan,
the basics of management, financial
management, accounting and other
disciplines.
Tasks of studying the discipline:
Provide a comprehensive theoretical
understanding of the functioning and
development of tax management;
Study methods of strategic and tactical
management of tax payments;
Study the methods of tax planning as the

жоспарлау әдістерін зерделеу;
- Шаруашылық жүргізуші субъектілер мен
аймақтың
салықтық
әлеуетін
бағалау
процесінде қолдану дағдыларын меңгеру;
- Қазақстанның салық жүйесіндегі негізгі
салық
топтарының
жұмыс
істеу
ерекшеліктерін, оларды есептеу және төлеу
тетігін,
салық
жеңілдіктерін
қолдану
ерекшеліктерін зерделеу.
Білуге:
- салық
есептеулері
мен
түсімдерді
жоспарлау мен болжамдау әдістемесінің мәні,
мақсаттары, міндеттері
және
тәсілдері
мемлекет пен жеке алынған корпорацияның
(ұйымның) көзқарасы тұрғысынан);
- ұйымдар салықтарын оңтайландырудың
мәні, кезеңдері, тәсілдері, міндеттері;
- салық оңтайландырудың негізгі әдістері;
- ұйымның салықтық жоспарлау мақсаттары
үшін салықтық есепке алу жүйесін және басқа
да құжаттарын;
- салықтық жоспарлау және болжамдау
мақсаттары үшін нормативтік-құқықтық база;
- және
"заңсыз"
тәсілдермен
оңтайландырғаны
үшін
жауапкершілік
шаралары мен түрлері.
Білу:
- ұйымның "салық алаңын" құру;
- бойынша Ұйымның бюджетін құру;
- салық күнтізбесін жасауға;
- салықты төмендету заңмен берілген
мүмкіндіктерін қолдану;
- салықтық
оңтайландыру
схемаларын
қолданудан тиімділікті есептеу;
- жаңадан ашылатын және жұмыс істеп
тұрған ұйым үшін салық салу жүйесін

Изучить методы налогового планирования, как
важнейшего фактора оптимизации налоговых
платежей;
Освоить навыки применения в процессе оценки
налогового
потенциала
хозяйствующих
субъектов и региона;
Изучить
особенности
функционирования
основных групп налогов в налоговой системе
Казахстана, механизм их исчисления и уплаты,
особенности применения налоговых льгот.
Знать:
 сущность, цели, задачи методики и подходы
к планированию и прогнозированию налоговых
начислений и поступлений с точки зрения
государства и отдельно взятой корпорации
(организации);
 сущность,
этапы,
подходы,
задачи
оптимизации налогов организаций;
 основные способы оптимизации налогов;
 систему налогового учета и другие
документы организации для целей налогового
планирования;
 нормативно-правовую базу для целей
налогового планирования и прогнозирования;
 виды
и
меры
ответственности
за
«уклонение» от налогов и оптимизацию
«незаконными» способами.
Уметь:
 составлять «налоговое поле» организации;
 составлять бюджет организации по налогам;
 составлять налоговый календарь;
 применять
предоставленные
законом
возможности снижения налогов;
 рассчитывать эффективность от применения
схем налоговой оптимизации;
 осуществлять
выбор
системы

most important factor in optimizing tax
payments;
Master the skills of applying in the process
of assessing the tax potential of economic
entities and the region;
To study the features of functioning of the
main groups of taxes in the tax system of
Kazakhstan, the mechanism of their
calculation and payment, the features of
applying tax benefits.
Know:
- сущность the essence, goals, objectives
of methods and approaches to planning and
forecasting tax assessments and revenues
from the point of view of the state and a
single Corporation (organization);
- essence, stages, approaches, tasks of tax
optimization of organizations;
- main ways to optimize taxes;
- tax accounting system and other
documents of the organization for tax
planning purposes;
- legal framework for tax planning and
forecasting;
- types and measures of responsibility for
"tax evasion" and optimization in" illegal "
ways.
Be able to:
- create the" tax field " of the organization;
- draw up the organization's tax budget;
- create a tax calendar;
- apply the tax reduction opportunities
provided by law;
- to calculate the efficiency of the use of tax
optimisation schemes;
- choose the tax system for a newly opened

таңдауды жүзеге асыру;
- салықтық жүктемені талдау, салықтық
төлемдерді жоспарлау және болжау, ұйымның
салықтарды оңтайландыру схемаларын әзірлеу
мақсатында ақпаратты өңдеу үшін құралдық
құралдарды таңдау.
Меңгеруі:
- қаржылық
шешімдер
қабылдау
саласындағы ойлау мәдениеті;
- салықтарды жоспарлау және болжау
саласындағы ақпаратты жинау, қорыту, талдау
және бағалау қабілеті;
- магистранттың кәсіби қызметінің жоғары
сапасын қамтамасыз ететін деңгейде ауызша
және жазбаша сөйлеу дағдыларымен;
- корпоративтік
салық
менеджментінің
міндеттерін қою және шешу, жүйелік тәсіл
тұрғысынан
зерттеу
бағдарламасын
қалыптастыру дағдыларының болуы;
- басқару проблемаларын диагностикалау
әдістерімен ұйымдастыру, жоспарлау және
болжау, реттеу, бақылау және үйлестіру;
- басқару шешімдерінің салдарын қабылдау
және болжау үшін ақпараттық көздермен және
деректермен жұмыс істеу әдістерімен;
- ақпаратты
өңдеу,
талдау,
бағалау
әдістерімен;
- заманауи
ақпараттық
технологиялар
арқылы
библиографиялық
жұмыс
дағдыларымен;
- нәтижелері мен кезеңдерін таныстыру
әдістерімен таныстыру.

KP

ҚР cалық салу және әкімшілендіру

налогообложения для вновь открываемой и уже
функционирующей организации;
 выбирать инструментальные средства для
обработки информации в целях анализа
налоговой
нагрузки,
планирования
и
прогнозирования
налоговых
платежей,
разработки
схем
оптимизации
налогов
организации.
Владеть:
 культурой мышления в области принятия
финансовых решений;
 способностью к сбору, обобщению, анализу
и оценке информации в области планирования и
прогнозирования налогов;
 навыками устной и письменной речи на
уровне, обеспечивающем высокое качество
профессиональной деятельности магистранта;
 навыками постановки и решения задач
корпоративного
налогового
менеджмента,
формирования программы исследования с
позиции системного подхода;
 методами диагностики проблем управления:
организации, планирования и прогнозирования,
регулирования, контроля и координации;
 методами работы с информационными
источниками и данными для принятия и
прогнозирования последствий управленческих
решений;
 методами обработки, анализа, оценки
информации;
 навыками
библиографической
работы
посредством современных информационных
технологий;
 способами
презентаций
полученных
результатов и этапов проделанной работы.
Налогообложение и администрирование в РК

and already functioning organization;
- choose tools for processing information in
order to analyze the tax burden, plan and
forecast tax payments, and develop tax
optimization schemes for the organization.
Own:
- culture of thinking in the field of financial
decision-making;
- ability to collect, synthesize, analyze and
evaluate information in the field of tax
planning and forecasting;
- oral and written language skills at a level
that ensures high quality of professional
activity of a master's student;
- skills in setting and solving problems of
corporate tax management, forming a
research program from the position of a
systematic approach;
- methods of diagnostics of management
problems: organization, planning and
forecasting, regulation, control and
coordination;
- methods of working with information
sources and data for making and predicting
the consequences of management
decisions;
- methods of processing, analysis, and
evaluation of information;
- skills of bibliographic work through
modern information technologies;
- ways to present the results and stages of
the work done.

Taxation and administration in the

SSzhA5206/
NiARK5206/
TARK5206

Кредит көлемі: ECTS -5
Пререквизиттер: Қаржы институттарындағы
тәуекел менеджмент. Қаржылық менеджмент
(ілгерілендірілген курс).
Постреквизиттері:
Қаржы нарығының
тұрақтылық теориясы мен әдістемесі. Банк
жүйесін
дағдарысқа
қарсы
басқару.
Халықаралық қаржы. Стратегиялық банктік
менеджмент.
Пәнді оқытудың мақсаты салық салудың
экономикалық механизмін түсіну үшін
теориялық базаны меңгеру, ҚР салықтарды
есептеу және төлеу бойынша магистранттарда
практикалық дағдыларды дамыту, сонымен
қатар магистрантқа қажетті құзыреттерді
қалыптастыру болып табылады.
Пәннің мазмұны келесі сұрақтар шеңберін
қамтиды: экономикадағы салықтар мен
алымдардың мәні мен рөлінің сипаттамасы,
салық салудың негізгі принциптері, ҚР салық
жүйесін құру принциптері, салық салу
элементтері,
салықтық
әкімшілендіруді
ұйымдастыру, бақылау және салықтық
санкциялар.
Курсты оқу нәтижесінде магистрант:
негізгі элементтері: салық объектісі және
субъектісі, салық базасы, салық ставкасы,
салық кезеңі және т. б.;
- салықтарды жіктеу;
- ҚР салықтық әкімшілендіру негіздері;
- ҚР салықтардың тізбесі;
- ҚҚС және акциздерді есептеу және төлеу
тәртібі;
- салық салу жүйесін.
Білу:
салық
салу
саласындағы
нормативтік

Объем в кредитах: ECTS –5
Пререквизиты:
Риск
менеджмент
в
финансовых
институтах.
Финансовый
менеджмент (продвинутый курс).
Постреквизиты:
Теория
и
методика
устойчивости
финансового
рынка.
Антикризисное
управление
банковской
системой.
Международные
финансы.
Стратегический банковский менеджмент.
Целью изучения дисциплины является
усвоение теоретической базы для понимания
экономического механизма налогообложения,
развития практических навыков у магистрантов
по исчислению и уплате налогов, по
администрированию налогов в РК, а также
формирования
необходимых
магистранту
компетенций.
Содержание
дисциплины
охватывает
следующий круг вопросов: характеристика
сущности и роли налогов и сборов в экономике,
основные
принципы
налогообложения,
принципы построения налоговой системы в РК,
элементы
налогообложения,
организация
налогового администрирования, контроля и
налоговые санкции.
В результате изучения курса магистрант должен
знать:
- основные элементы налога: объект и субъект
налога, налоговую базу, налоговую ставку,
налоговый период и т.п.;
- классификации налогов;
- основы налогового администрирования в РК;
- перечень налогов в РК;
- порядок исчисления и уплаты НДС и акцизов в
РК;
- системы налогообложения.

Republic of Kazakhstan
Amount in credits: ECTS -5
Prerequisites: risk management in
financial
institutions.
Financial
management (advanced course).
Post-requisites: theory and methodology
of financial market stability. Anti-crisis
management of the banking system.
International finance. Strategic banking
management.
The purpose of discipline is mastering the
theoretical basis for understanding the
economic mechanism of taxation,
development of practical skills of graduates
for the calculation and payment of taxes,
administration of taxes in Kazakhstan and
the creation of required student
competencies.
The content of the discipline covers the
following range of issues: characteristics of
the essence and role of taxes and fees in the
economy, basic principles of taxation,
principles of building the tax system in the
Republic of Kazakhstan, elements of
taxation, organization of tax administration,
control and tax sanctions.
As a result of studying the course, the
master's student should know:
- the main elements of the tax: the object
and subject of the tax, the tax base, the tax
rate, the tax period, etc.;
- tax classification;
- basics of tax administration in the
Republic of Kazakhstan;
- list of taxes in the Republic of
Kazakhstan;
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құқықтық
құжаттарды
өз
қызметінде
пайдалану;
ұйым төлейтін салықтардың тізбесін талдау;
салық Тәуекелдерін басқару мақсатында
салықтық жоспарлау әдістерін, оның ішінде
арнайы салық режимдерін, салық төлеуді
кейінге қалдыруды, жеңілдіктерді және т. б.
Меңгеруі:
- ұйымның салық саясатын талдау процесінде
алынған нәтижелерді интерпретациялау және
қорытындылар мен ұсыныстарды тұжырымдау
дағдылары;
-зерттеу және талдау міндеттерін шешуде
заманауи
техникалық
құралдар
мен
ақпараттық
технологияларды
қолдану;
ақпараттық-аналитикалық
шолулар
мен
есептерді дайындау және ресімдеу дағдылары

Уметь:
использовать
нормативные
правовые
документы в области налогообложения в своей
деятельности;
- анализировать перечень уплачиваемых
организацией налогов;
использовать
методы
налогового
планирования с целью управления налоговыми
рисками, в том числе специальные налоговые
режимы, отсрочки уплаты налога, льготы и т.п
Владеть:
– навыками интерпретации результатов,
полученных в процессе анализа налоговой
политики организации, и формулирования
выводов и рекомендаций;
– навыками использования современных
технических средств и информационных
технологий при решении исследовательских и
аналитических задач; подготовки и оформления
информационно-аналитических
обзоров
и
отчетов.

Зерттеу
қызметінің
әдіснамасы
мен
ұйымдастырылуы
Кредит көлемі: ECTS -5
Пререквизиттер:
Ғылым
тарихы
мен
философиясы. Жоғары мектеп педагогикасы.
Басқару психологиясы
Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі және
диссертациялық жұмыс
Пәнді оқыту мақсаты: магистранттарға
зерттеу жүргізудің классикалық ғылыми
әдістемесі туралы, ғылыми-зерттеу қызметінің
ұғымдық аппараты туралы, магистрлік
бағдарламаның пәндік саласына қатысты
зерттеу әдістері туралы түсінік беру – ҚР

Методология и организация исследовательской
деятельности
Объем в кредитах: ECTS –5
Пререквизиты: История и философия науки.
Педагогика Высшей школы. Психология
управления.
Постреквизиты: Исследовательская практика и
диссертационная работа.
Цель
изучения
дисциплины:
дать
магистрантам представление о классической
научной методологии проведения исследований,
о
понятийном
аппарате
научноисследовательской деятельности, о методах
исследования применительно к предметной

- procedure for calculating and paying
VAT and excise taxes in the Republic of
Kazakhstan;
- taxation system.
Be able to:
- use regulatory legal documents in the field
of taxation in their activities;
анализировать analyze the list of taxes
paid by the organization;
- use tax planning methods to manage tax
risks, including special tax regimes, tax
deferrals, benefits, etc
Own:
- skills to interpret the results obtained in
the process of analyzing the tax policy of
the organization, and formulate conclusions
and recommendations;
- skills of using modern technical means
and information technologies in solving
research and analytical tasks; preparation
and execution of information and analytical
reviews and reports.
Methodology and organization of
research activities
Amount in credits: ECTS -5
Prerequisites:
Тhe
history
and
philosophy of science. Pedagogy of
Higher
education.
Management
psychology
Post-requisites: research practice and
dissertation work.
The purpose of studying the discipline:
to give undergraduates an idea of the
classical scientific methodology of
research, the conceptual apparatus of
research activities, research methods in

қаржы-бюджет саласындағы бақылау және
аудиторлық қызмет.
Курс
ғылыми
зерттеу
әдістемесінің
категорияларымен және негізгі ұғымдарымен,
ғылыми
танымның
формалары
мен
әдістерімен,
ғылыми-зерттеу
қызметінің
принциптері
мен
ұйымдастырылуымен;
қаржылық, бақылау және аудиторлық қызмет
саласындағы ғылыми зерттеулердің қазіргі
тәжірибесінің негізгі мәселелерімен; бақылау
және аудит саласындағы экономикалыққаржылық
мәселелерді
зерттеудің
нормативтік-құқықтық
және
әдістемелік
базасымен;
зерттеу
гипотезаларын
сәйкестендірумен;
жаңа
ақпараттық
ресурстармен; магистрлік диссертацияны
жазу, ресімдеу және қорғау әдістерімен
таныстырады.
Магистрант білуі тиіс:
- ғылыми білім туралы түсінік; ғылыми білім
алу заңдылықтары; білім деңгейлері;
- ғылыми зерттеу әдіснамасының санаттары
мен негізгі ұғымдары;
- ғылыми танымның формалары мен әдістері;
- ғылыми-зерттеу қызметінің принциптері мен
ұйымдастырылуы;
- экономикалық-қаржылық қызметті бақылау
және
аудит
саласындағы
ғылыми
зерттеулердің заманауи тәжірибесінің негізгі
мәселелері;
- экономикалық және қаржылық мәселелерді
зерттеудің нормативтік құқықтық және
әдістемелік базасы.
білу:
- мәселені анықтау және зерттеу гипотезасын
анықтау;

области
магистерской
программы
–
контрольной и аудиторской деятельности в
финансово-бюджетной сфере РК.
Курс знакомит с категориями и основными
понятиями методологии научного исследования,
формами и методами научного познания,
принципами
и
организацией
научноисследовательской деятельности; основными
проблемами современной практики научных
исследований
в
области
финансовой,
контрольной и аудиторской деятельности;
нормативно-правовой и методической базой
исследования экономико-финансовых проблем в
области контроля и аудита; идентификацией
гипотез
исследования;
новыми
информационными
ресурсами;
методикой
написания, оформления и защиты магистерской
диссертации.
Магистрант должен: знать:
– понятие о научном знании; закономерности
получения научного знания; уровни знания;
– категории и основные понятия методологии
научного исследования;
– формы и методы научного познания;
–
принципы
и
организацию
научноисследовательской деятельности;
– основные проблемы современной практики
научных исследований в области контроля и
аудита экономико-финансовой деятельности;
– нормативную правовую и методическую базу
исследования экономических и финансовых
проблем.
уметь:
– выявлять проблему и определять гипотезу
исследования;
– обосновать актуальность, теоретическую и

relation to the subject area of the
master's program – control and audit
activities in the financial and budgetary
sphere of the Republic of Kazakhstan.
The course introduces the categories
and basic concepts of research
methodology, forms and methods of
scientific knowledge, principles and
organization of research activities; the
main problems of modern research
practice in the field of financial, control
and audit activities; legal and
methodological framework for research
of economic and financial problems in
the field of control and audit;
identification of research hypotheses;
new information resources; methods of
writing, registration and defense of
master's thesis.
A master's student must: know:
- the concept of scientific knowledge;
patterns
of
obtaining
scientific
knowledge; levels of knowledge;
- categories and basic concepts of
scientific research methodology;
- forms and methods of scientific
knowledge;
- principles and organization of research
activities;
– the main problems of modern research
practice in the field of control and audit
of economic and financial activities;
- normative legal and methodological
basis for the study of economic and
financial problems.
be able to:
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- таңдалған зерттеу тақырыбының өзектілігін,
теориялық және практикалық маңыздылығын
негіздеу ;
– зерттеу бағдарламасын құру және зерттеу
үрдісін ұйымдастыру; – экономикалық және
қаржы
салаларында
зерттеудің
негізгі
тәсілдері мен әдістеріне бағдар беру;;
– ғылыми-экономикалық ақпаратта бағдарлану
және жаңа ақпараттық ресурстарды игеру.
меңгеруі:
- экономикалық және қаржылық қызмет
салаларында ғылыми зерттеу әдіснамасы;
ғылыми
зерттеулер
нәтижелерінің
дұрыстығы
мен
тиімділігін
бағалау
әдістерімен;
- бітіру біліктілік жұмысын-магистрлік
диссертацияны дайындау шеңберінде өз
бетінше ғылыми зерттеу жүргізу дағдылары.

практическую значимость избранной темы
исследования;
– составлять программу исследования и
организовать исследовательский процесс; –
ориентироваться в основных подходах и
методах исследования в экономической и
финансовой сферах;
– ориентироваться в научно-экономической
информации
и
осваивать
новые
информационные ресурсы. владеть:
– методологией научного исследования в
экономической
и
финансовой
сферах
деятельности;
–
методами
оценки
достоверности
и
эффективности
результатов
научных
исследований;
– навыками самостоятельного проведения
научного исследования в рамках подготовки
выпускной
квалификационной
работымагистерской диссертации.

Қаржы саласындағы ғылыми зерттеулер
Кредит көлемі: ECTS -5
Пререквизиттер:
Ғылым
тарихы
мен
философиясы. Жоғары мектеп педагогикасы.
Басқару психологиясы
Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі және
диссертациялық жұмыс
Мақсаты-білім
алушылардың
ғылыми
зерттеулер жүргізу және қаржы саласындағы
кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті
ғылыми-зерттеу құзыреттерін қалыптастыру.
Магистр меңгеруі:
- көпшілік алдында (ресми-іскерлік және
ғылыми) сөйлеу дағдылары:
білуге:

Научные исследования в сфере финансов
Объем в кредитах: ECTS –5
Пререквизиты: Финансы, Корпоративные
финансы
Постреквизиты: Производственная практика и
диссертационная работа
Целью изучения данной дисциплины является
формирование
у
обучающихся
научноисследовательских компетенций, необходимых
при проведении научных исследований и
решении профессиональных задач в сфере
финансов.
Магистр должен:
владеть
- навыками публичной (официально-деловой и

- identify the problem and determine the
research hypothesis;
- substantiate the relevance, theoretical
and practical significance of the chosen
research topic;
- develop a research program and
organize the research process – - be
guided by the main approaches and
methods of research in the economic and
financial spheres;
– to navigate in the scientific and
economic information and develop new
information resources. own:
- methodology of scientific research in
the economic and financial spheres of
activity;
– methods for evaluating the reliability
and effectiveness of research results;
- skills of independent research in the
preparation of the final qualification
work-master's thesis.
Research in the field of Finance
Amount in credits: ECTS -5
Prerequisites:
Тhe
history
and
philosophy of science. Pedagogy of
Higher
education.
Management
psychology
Post-requisites: research practice and
dissertation work.
The goal is to develop students ' research
competencies necessary for conducting
research and solving professional tasks in
the field of Finance.
The master must:
own
- skills of public (official-business and

-көпшілік алдында (ресми-іскерлік және
ғылыми) сөйлеудің негізгі ережелері және оны
ғылыми-зерттеу
жұмысының
таңдалған
бағыты шеңберінде пайдалану;
білу:
- ғылыми зерттеудің нысанасын, нысанасын
және мақсатты қондырғысын қалыптастыру;
- талданатын материалды қисынды және
дәйекті құрылымдау және баяндау;
меңгеруі:
- ғылыми-зерттеу жұмысының базалық
дағдылары;
-ғылыми-зерттеу жұмысы аясында мақсатқа
жетудің әртүрлі тәсілдері;
- заманауи ақпарат көздері мен іздеу жүйесін
меңгеру;
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ХҚЕС
Кредит көлемі: ECTS 5.
Пререквизиттер: Қаржылық менеджмент
(ілгерілендірілген курс).
Постреквизиттер: Қаржы институттарындағы
тәуекел менеджмент. Қаржылық есептілікті
талдау және қаржылық нәтижелерді болжау.
Банктік реттеудің халықаралық стандарттары
(Базель II, Базель III).
Пәнді оқытудың мақсаты: стандарттарды
теориялық баяндауды ашу және оларды ХҚЕС
сәйкес бухгалтерлік есепті ұйымдастыру
әдістемесінде практикалық қолдану болып
табылады.
білуге:
- ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары
білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін
жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық,

научной) речи:
знать:
- основные правила публичной (официальноделовой и научной) речи и использовать её в
рамках выбранного направления научноисследовательской работы;
уметь:
- формулировать предмет, объект и целевую
установку научного исследования;
- логично и последовательно структурировать и
излагать анализируемый материал;
владеть:
- базовыми навыками научно-исследовательской
работы;
- различными способами достижения цели в
рамках научно-исследовательской работы;
– владеть современной системой источников и
поиска информации
МСФО
Объем в кредитах: ECTS 5.
Пререквизиты:
Финансовый менеджмент
(продвинутый курс).
Постреквизиты:
Риск
менеджмент
в
финансовых институтах. Анализ финансовой
отчетности и прогнозирование финансовых
результатов.
Международные
стандарты
банковского регулирования (Базель II, Базель
III).
Целью преподавания дисциплины является:
раскрытие
теоретического
изложения
стандартов и их практическое применение в
методике организации бухгалтерского учета в
соответствии МСФО.
знать:
- теоретические основы естественнонаучных
(социальных, гуманитарных, экономических)

scientific) speech:
know:
- basic rules of public (official-business and
scientific) speech and use it within the
chosen direction of research work;
be able to:
- formulate the subject, object and purpose
of scientific research;
- to logically and coherently organize and
present the analyzed material;
to possess:
- basic skills of research work;
- various ways to achieve the goal in the
framework of research work;
- possess a modern system of sources and
search for information

International
financial
reporting
standards
Volume in credits: ECTS 5.
Prerequisites: Financial management
(advanced course).
Post-requisites: risk management in
financial institutions. Analysis of
financial statements and forecasting of
financial results. International standards
for banking regulation (Basel II, Basel
III).
The purpose of teaching the discipline is:
disclosure of the theoretical presentation of
standards and their practical application in
the methodology of accounting in
accordance with IFRS.
know:
- theoretical foundations of natural science

экономикалық)
пәндерінің
теориялық
негіздері;
- экономика, менеджмент, маркетинг, қаржы
және т. б. теориялық негіздері.;
-экономиканы
мемлекеттік
реттеудің
мақсаттары мен әдістері, экономикадағы
мемлекеттік сектордың рөлі; қоғамдық пікірге,
салт-дәстүрлерге,
қоғамдық
нормаларға
негізделген
әлеуметтік-этикалық
құндылықтар, іскерлік этика нормалары және
оларды сақтау;
- қоғамның әлеуметтік даму үрдістері;
білу:
-әртүрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс
бағдарлану; өзінің кәсіби қызметінде жалпы
қабылданған
әлеуметтік-этикалық
құндылықтарға бағдарлану;
- командада жұмыс істеуге, өз көзқарасын
дұрыс қорғауға, жаңа шешімдер ұсынуға;
ымыраға келуге, өз пікірін ұжым пікірімен
байланыстыруға; кәсіби және жеке өсуге
ұмтылуға қабілетті;
- кәсіби қызмет саласында ақпараттық
технологияларды қолдану;
дағдыларын меңгеру:
- қазіргі заманғы техникамен жұмыс істеу,
күнделікті кәсіби қызмет және магистратурада
білімін жалғастыру үшін қажетті жаңа білім
алу; белгісіздік және тәуекел жағдайында
экономикалық және ұйымдастырушылық
сипаттағы шешімдер қабылдау.

AHS5208/M
SA5208/ISA

Аудиттің халықаралық стандарттары
Кредит көлемі: ECTS-5

дисциплин, способствующих формированию
высокообразованной личности с широким
кругозором и культурой мышления;
теоретические
основы
экономики,
менеджмента, маркетинга, финансов и т.п.;
цели
и
методы
государственного
регулирования
экономики,
роль
государственного
сектора
в
экономике;
социально-этические ценности, основанные на
общественном мнении, традициях, обычаях,
общественных нормах, нормы деловой этики и
соблюдать их; основы правовой системы и
законодательства Казахстана;
- тенденции социального развития общества;
уметь:
- адекватно ориентироваться в различных
социальных ситуациях; ориентироваться на
общепринятые социально-этические ценности в
своей профессиональной деятельности;
- способным работать в команде, корректно
отстаивать свою точку зрения, предлагать новые
решения; находить компромиссы, соотносить
свое мнение с мнением коллектива; стремиться
к профессиональному и личностному росту;
- использовать информационные технологии в
сфере профессиональной деятельности;
овладеть навыками:
- обращения с современной техникой,
приобретения новых знаний, необходимых для
повседневной профессиональной деятельности
и продолжения образования в магистратуре;
принятия
решений
экономического
и
организационного характера в условиях
неопределенности и риска.
Международные стандарты аудита
Объем в кредитах: ECTS – 5

(social,
humanitarian,
economic)
disciplines that contribute to the formation
of a highly educated person with a broad
Outlook and culture of thinking;
- theoretical foundations of Economics,
management, marketing, Finance, etc.;
- goals and methods of state regulation of
the economy, the role of the public sector in
the economy; social and ethical values
based on public opinion, traditions,
customs, social norms, business ethics and
comply with them; the basis of the legal
system and legislation of Kazakhstan;
- trends in social development of society;
be able to:
- to be adequately oriented in various social
situations; to be guided by generally
accepted social and ethical values in their
professional activities;
- able to work in a team, correctly defend
their point of view, offer new solutions;
find compromises, correlate their opinion
with the opinion of the team; strive for
professional and personal growth;
- use information technologies in the sphere
of professional activity;
master the following skills:
- handling modern technology, acquiring
new knowledge necessary for everyday
professional activities and continuing
education in the master's degree; making
decisions of
an economic
and
organizational nature in conditions of
uncertainty and risk.
International standards on auditing
The amount of credits: ECTS – 5

5208

Пререквизиттер: Қаржылық менеджмент
(ілгерілендірілген курс).
Постреквизиттер: Қаржы институттарындағы
тәуекел менеджмент. Қаржылық есептілікті
талдау және қаржылық нәтижелерді болжау.
Банктік реттеудің халықаралық стандарттары
(Базель II, Базель III).
Пәннің мақсаты аудиторлық фирмалардың
мамандарына және жеке аудиторларға одан әрі
көмек көрсету үшін Аудиттің халықаралық
стандарттарын оқып-үйрену және аудиттелетін
ұйымдардың
қаржылық
жағдайы
мен
шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы
шынайы ақпаратқа қоғамның қажеттілігін
барынша толық қанағаттандыру үшін өз
жұмысын сауатты ұйымдастыру және оның
сапасын арттыру.
Пәннің міндеттері-аудиторлық қызметтің
халықаралық стандарттарының мазмұны мен
пайдалану тәртібін зерделеу;
- алған білімдерін бухгалтерлік есептің әртүрлі
салаларына қолдана білуді қалыптастыру;
халықаралық
стандарттар
бойынша
аудиторлық қорытынды жасау әдістемесін
меңгеру.
Пәнді оқыған Магистрант:
- шетелде аудиторлық қызметтің халықаралық
стандарттарының мазмұны мен пайдалану
тәртібі;
- халықаралық стандарттардың аудиторлық
қызметті реттейтін ұлттық құжаттармен
байланысы;
- аудиторлық тексеру сапасының түсінігі, оны
қамтамасыз ету әдістері.
Білу:
- нақты кәсіпорын үшін аудиттеудің ұтымды

Пререквизиты:
Финансовый менеджмент
(продвинутый курс).
Постреквизиты:
Риск
менеджмент
в
финансовых институтах. Анализ финансовой
отчетности и прогнозирование финансовых
результатов.
Международные
стандарты
банковского регулирования (Базель II, Базель
III).
Цель дисциплины изучить международные
стандарты аудита для дальнейшей помощи
специалистам
аудиторских
фирм
и
индивидуальным
аудиторам
грамотно
организовать свою работу и повысить ее
качество с тем, чтобы наиболее полно
удовлетворить
потребности
общества
в
достоверной информации о финансовом
состоянии
и
результатах
хозяйственной
деятельности аудируемых организаций.
Задачи дисциплины - изучить содержание и
порядок
использования
международных
стандартов аудиторской деятельности;
- сформировать умения применять полученные
знания к различным областям бухгалтерского
учета;
- овладеть методикой составление аудиторского
заключения по международным стандартам.
Магистрант, изучивший дисциплину, должен
знать:
- содержание и порядок использования
международных
стандартов
аудиторской
деятельности за рубежом;
связь
международных стандартов
с
национальными документами, регулирующими
аудиторскую деятельность;
- понятие качества аудиторских проверок,
методы его обеспечения.

Prerequisites: Financial management
(advanced course).
Post-requisites: risk management in
financial institutions. Analysis of
financial statements and forecasting of
financial results. International standards
for banking regulation (Basel II, Basel
III).
The purpose of the discipline is to study
international standards of audit for further
assistance to specialists of audit firms and
individual auditors to organize their work
correctly and improve its quality in order to
fully meet the needs of the society for
reliable information about the financial
condition and results of economic activities
of the audited organizations.
The objectives of the discipline are to
study the content and procedure for using
international standards of auditing;
- develop the ability to apply the acquired
knowledge to various areas of accounting;
- master the methodology of drawing up an
audit report on international standards.
A master's student who has studied the
discipline should know:
- content and procedure for using
international standards of auditing activities
abroad;
- relationship of international standards
with national documents regulating audit
activities;
- the concept of audit quality, methods of
ensuring it.
Be able to:
- develop a rational listening system for a

жүйесін әзірлеу;
- шетелдердегі жетістіктерді ескере отырып,
негізгі шаруашылық операциялар аудитінің
принциптері мен ережелерін іс жүзінде
қолдану;
- шаруашылық шешімдер қабылдау және
объектілердің жұмыс істеу тиімділігін бағалау
мақсатында аудиторлық ақпаратты өңдеу.
Меңгеруі:
- аудиторлық құжаттаманы (қызмет көрсетуге
шарт, қорытынды және т. б.) жасау
дағдылары.)
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Қаржылық есептілікті талдау және қаржылық
нәтижелерді болжау
Кредит көлемі: ECTS - 5
Пререквизиттер: Қаржылық менеджмент
(ілгерілендірілген
курс).
Тереңдетілген
қаржылық талдау
Постреквизиттер: Банк жүйесін дағдарысқа
қарсы басқару. Халықаралық қаржы. Әлемдік
қаржы нарықтары. Исламдық қаржыландыру
негіздері.
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

Уметь:
- разрабатывать для конкретного предприятия
рациональную систему аудирования;
- практически применять принципы и правила
аудита основных хозяйственных операций, с
учетом достижений за рубежом;
- обрабатывать аудиторскую информацию с
целью принятия хозяйственных решений и
получения
оценки
эффективности
функционирования объектов.
Владеть:
- навыками в составлении аудиторской
документации (договора на оказание услуг,
заключения и т.д.)
Анализ
финансовой
отчетности
и
прогнозирования финансовых результатов
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты:
Финансовый менеджмент
(продвинутый курс). Углубленный финансовый
анализ
Постреквизиты: антикризисное управление
банковской
системой.
Международные
финансы. Мировые финансовые рынки. Основы
исламского финансирования.
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

specific company;
- practically apply the principles and rules
of audit of major business operations,
taking into account achievements abroad;
- process audit information for the purpose
of making business decisions and obtaining
an assessment of the effectiveness of the
objects ' functioning.
To possess:
- skills in the preparation of audit
documentation (contract for the provision
of services, opinions, etc.)

Analysis of financial statements and
forecasting of financial results
The amount of credits: ECTS – 5
Prerequisites: Financial management
(advanced course). In-depth financial
analysis
Post-requirements:
anti-crisis
management of the banking system.
International finance. Global financial
market. Fundamentals of Islamic
Finance.
Objective: to systematize the theoretical
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

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
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

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:
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

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

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.
KNTTA5302
/TMYFR530
2/TMFMS53
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Қаржы нарығының тұрақтылық теориясы мен
әдістемесі
Кредит көлемі: ECTS-5
Пререквизиттер: Қаржылық менеджмент
(ілгерілендірілген
курс).
Тереңдетілген
қаржылық талдау
Постреквизиттер: Банк жүйесін дағдарысқа
қарсы басқару. Халықаралық қаржы. Әлемдік
қаржы нарықтары. Исламдық қаржыландыру
негіздері.
Пәнді меңгеру мақсаттары:

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.

forecasting 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 socioeconomic 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.
Теория
и
методология
устойчивости Theory and methodology of financial
финансового рынка
market stability
Объем в кредитах: ECTS – 5
The amount of credits: ECTS – 5
Пререквизиты:
Финансовый менеджмент Prerequisites: Financial management
(продвинутый курс). Углубленный финансовый (advanced course). In-depth financial
анализ
analysis
Постреквизиты: антикризисное управление Post-requirements:
anti-crisis
банковской
системой.
Международные management of the banking system.
финансы. Мировые финансовые рынки. Основы International finance. Global financial
исламского финансирования.
market. Fundamentals of Islamic
Целями освоения дисциплины являются:
Finance.

- студенттердің қор нарығының жұмыс
істеуінің теориялық негіздерін, қор нарығында
қаражатты инвестициялау кезінде тәуекел мен
кірістілікті бағалау әдістерін меңгеруі;
- акциялар мен облигацияларды бағалаудың
практикалық
дағдыларын
алу,
қаржы
құралдарының
кірістілігін
анықтау,
депозитарлық қолхаттар тетігін пайдалана
отырып, қазақстандық және шетелдік капитал
нарығына шығуға компанияларды дайындау;
- активтерді секьюритилендіруді қоса алғанда,
алдын
ала
берілген
қасиеттері
бар
облигациялық
қарыздар
мен
бағалы
қағаздарды құрастыру дағдыларын меңгеру.
Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант
міндетті:
- қызметтер қор нарықтарының жұмыс істеу
тетіктері
- әрбір қаржы институтының рөлі мен
міндеттері
- банктердің, брокерлердің, дилерлердің,
сақтандыру компанияларының және қаржы
нарықтарының өзге де кәсіби және білікті
қатысушыларының жұмыс істеу қағидаттары
- бағалы қағаздар мен деривативтердің
негізгі қасиеттері мен түрлері
- қаржы нарықтарының даму үрдістерінарықтық активтердің баға түзілуіне әсер
ететін қазақстандық және шетелдік іс-шаралар
- нарықтық құралдарға тән тәуекелдер және
оларды хеджирлеу тәсілдері акциялар мен
облигацияларды бастапқы және қайталама
орналастырудың ерекшеліктері
білу:
- бағалы қағаздар мен деривативтердің
түрлерін ажырату

- освоение студентами теоретических основ
функционирования фондового рынка, методов
оценки риска и доходности при инвестировании
средств на фондовом рынке;
- получение практических навыков оценки
акций и облигаций, определения доходности
финансовых
инструментов,
подготовки
компаний к выходу на казахстанский и
зарубежные рынки капитала с использованием
механизма депозитарных расписок;
овладения навыками конструирования
облигационных займов и ценных бумаг с
заранее заданными свойствами, включая
секьюритизацию активов.
В результате освоения дисциплины магистрант
должен: знать:
- механизмы функционирования фондовых
рынков
- роли и задачи каждого финансового института
принципы
функционирования
банков,
брокеров, дилеров, страховых компаний и иных
профессиональных
и
квалифицированных
участников финансовых рынков
- основные свойства и виды ценных бумаг и
деривативов
- тенденции развития финансовых рынков –
казахстанского и зарубежных - факторы,
влияющие на ценообразование рыночных
активов
- риски, свойственные рыночным инструментам
и способы их хеджирования - особенности
первичных и вторичных размещений акций и
облигаций
уметь:
- различать виды ценных бумаг и деривативов
- анализировать банки с точки зрения

The objectives of the discipline are:
- students ' mastering of the theoretical
foundations of the stock market
functioning, methods of risk assessment
and profitability when investing funds in
the stock market;
- getting practical skills in evaluating shares
and bonds, determining the yield of
financial instruments, preparing companies
to enter the Kazakhstan and foreign capital
markets using the mechanism of
Depository receipts;
- mastering the skills of constructing bond
loans and securities with predetermined
properties, including asset securitization.
As a result of mastering the discipline, a
master's student must: know:
- mechanisms of functioning of stock
markets
- roles and tasks of each financial institution
- principles of functioning of banks,
brokers, dealers, insurance companies and
other professional and qualified participants
in financial markets
- main properties and types of securities
and derivatives
- trends in the development of financial
markets-in Kazakhstan and abroad - factors
affecting the pricing of market assets
- risks inherent in market instruments and
ways to hedge them - features of primary
and secondary placements of shares and
bonds
be able to:
- distinguish between types of securities
and derivatives

- нормативтік реттеу тұрғысынан банктерді
талдау
- облигацияның теориялық бағасы мен
табыстылығын есептеу
- РЕПО және СВОП мәмілелерінің бірінші
және екінші бөлігінің құнын коммерциялық
банктің өтімділігін басқару құралдары ретінде
айқындау
- нарықтық операцияларды жасау үшін
қолайлы таңдау мақсатында брокерлік
компанияларды талдау
- бағалы қағаздарды тіркеушілер мен
депозитарийлерде
сақтау
тәуекелдерін
анықтау:
- қаржы нарықтарының даму үрдістерін
талдау
- бағалы қағаздармен және деривативтермен
нарықтық мәмілелер жасау
- жеке және заңды тұлғалардың қаражатты
орналастыру тәсілі ретінде депозиттер мен
облигацияларға
салыстырмалы
талдау
жүргізуді
- Эмитенттің қаржыландыруды тарту тәсілі
ретінде
кредит
пен
облигацияларға
салыстырмалы талдау жүргізу
- түрлі жағдайларда Банктің өтімділігін
басқару бойынша операцияларды жасау үшін
РЕПО
нарығының
неғұрлым
қолайлы
сегментін таңдау тетігі
- нарықтық тәуекелдерді хеджирлеу үшін
Фьючерстер мен опциондарды пайдалану
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нормативного регулирования
- рассчитывать теоретическую цену и
доходность облигации
- определять стоимость первой и второй части
сделок РЕПО и СВОП как инструментов
управления ликвидностью коммерческого банка
- анализировать брокерские компании с целью
выбора подходящей для совершения тех, или
иных рыночных операций
- определять риски хранения ценных бумаг в
регистраторах и депозитариях иметь навыки:
- анализа тенденций развития финансовых
рынков
- совершения рыночных сделок с ценными
бумагами и деривативами
- проведения сравнительного анализа кредита и
облигаций как способов привлечения эмитентом
финансирования - проведения сравнительного
анализа депозитов и облигаций как способа
размещения
средств
физическими
и
юридическими лицами
- анализа влияния различных мер по
регулированию коммерческих банков - выбора
наиболее предпочтительного сегмента рынка
РЕПО для совершения операций по управлению
ликвидностью банком в различных ситуациях
- использования фьючерсов и опционов для
хеджирования рыночных рисков

- to analyze banks from the point of view of
normative regulation
рассчитывать calculate the theoretical
price and yield of a bond
- determine the cost of the first and second
parts of REPO and SWAP transactions as
instruments for managing the liquidity of a
commercial Bank
ь analyze brokerage companies in order to
select a suitable one for performing
certain market operations
- determine the risks of storing securities in
registrars and depositories have the skills
to:
- analysis of trends in the development of
financial markets
- making market transactions with
securities and derivatives
- conducting a comparative analysis of
credit and bonds as ways to attract
financing by the Issuer - conducting a
comparative analysis of deposits and bonds
as a way to place funds by individuals and
legal entities
- analysis of the impact of various measures
to regulate commercial banks - selection of
the most preferred segment of the REPO
market for performing operations to
manage the Bank's liquidity in various
situations
- using futures and options to hedge market
risks
KZKK5209/ Қазіргі заманғы қаржы құралдары
Современные финансовые инструменты
Modern financial instruments
SFI5209/MFI ры
Объем в кредитах: ECTS – 5
The amount of credits: ECTS – 5
5209
Кредит көлемі: ECTS-5
Пререквизиты:
Финансовый менеджмент Prerequisites: Financial management
Пререквизиттер: Қаржылық менеджмент (продвинутый курс). Научные исследования в (advanced course). Scientific research in

(ілгерілендірілген курс). Қаржы саласындағы
ғылыми зерттеулер. Қаржылық есептіліктің
халықаралық
стандарттары.
Аудиттің
халықаралық стандарттары.
Постреквизиттер: Банк жүйесін дағдарысқа
қарсы басқару. Халықаралық қаржы. Әлемдік
қаржы нарықтары. Исламдық қаржыландыру
негіздері.
Пәнді оқыту мақсаты: корпорациялардағы
қаржы жүйесін жоспарлау, басқару және
ұйымдастыру ерекшеліктерін ескере отырып,
магистранттардың қаржылық модельдеудің
теориялық негіздерін меңгеру.
Міндеттері: корпорациялардың қаржылық,
бухгалтерлік және басқа да ақпаратын талдау
және
интерпретациялау
және
алынған
мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау
үшін пайдалану; қаржылық Инжинирингті
қолдану әдістемесін зерттеу.
"Қаржы
құралы"
ұғымы.
Қаржы
құралдарының негізгі түрлері. Туынды қаржы
құралдары.ҚЕХС 32 "қаржы құралдары:
ақпаратты ашу және ұсыну", ҚЕХС 39 "қаржы
құралдары. Қаржы құралдарын есепке алу
және бағалау тәртібі". Опциондар-нарық
қатысушылары арасындағы шарт. Қаржы
құралдарының және олармен байланысты
тәуекелдердің жалпы сипаттамасы. Фьючерс
және опцион. Қазіргі заманғы қаржы
құралдарын пайдалану. Қазіргі заманғы
қаржылық технологияларды енгізу. Қаржылық
қызметті басқарудың оңтайлы ұйымдық
құрылымын жобалау.
Әзірленген қаржылық стратегияны бағалау.
заманауи қаржылық технологиялардың негізгі
ұғымдарын,
санаттарын,
әдістері
мен

финансовой сфере. Международные стандарты
финансовой
отчетности.
Международные
стандарты аудита.
Постреквизиты: антикризисное управление
банковской
системой.
Международные
финансы. Мировые финансовые рынки. Основы
исламского финансирования.
Цель изучения дисциплины: освоение
магистрантами
теоретических
основ
финансового
моделирования
с
учетом
особенностей планирования, управления и
организации
финансовой
системы
в
корпорациях.
А также, формирование знаний и умений в
области современных финансовых технологий
организации
и
управления
финансами
предприятий,
изучение
и
приобретение
практических
навыков
применения
современных финансовых технологий и
инструментов
Задачи:
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и
иную
информацию
корпораций
и
использовать полученные данные для принятия
управленческих решений; изучить методологии
применения финансового инжиниринга.
Понятие «Финансовый инструмент». Основные
виды финансовых инструментов. Производные
финансовые
инструменты.
МСФО
32
«Финансовые инструменты: раскрытие и
представление информации», МСФО 39
«Финансовые инструменты. Порядок учета и
оценки финансовых инструментов». Опционы
это договор между участниками рынка. Общее
описание финансовых инструментов и рисков,
связанных с ними. Фьючерс и опцион.
Использование
современных
финансовых

the financial sphere. International financial
reporting standards. International standards
on auditing.
Post-requirements:
anti-crisis
management of the banking system.
International finance. Global financial
market. Fundamentals of Islamic Finance.
The purpose of 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.
Purpose: formation of knowledge and
skills in the field of modern financial
technologies of organization and financial
management of enterprises, study and
acquisition of practical skills in the use of
modern financial technologies and tools
tasks: analyze and interpret financial,
accounting and other information of
corporations and use the data obtained for
making managerial decisions; study the
methodology of financial engineering.
The main types of financial instruments.
Derivative financial instrument.IAS 32
"Financial instruments: disclosure and
presentation", IAS 39 " Financial
instruments. Accounting and valuation of
financial instruments". Options are a
contract between market participants.
General description of financial instruments
and the risks associated with them. Futures
and options. Use of modern financial
instruments. Introduction of modern
financial technologies. Designing an

құралдарын білу;
корпорациялардың қаржылық, бухгалтерлік
және басқа да ақпаратын талдау және түсіндіре
білу және басқару шешімдерін қабылдау үшін
алынған деректерді меңгеру; қаржылық
Инжинирингті қолдану әдіснамасын түсіну

MMS5209/M Мемлекеттің монетарлық саясаты
PG5209/MPS Кредит көлемі: ECTS-5
5209
Пререквизиттер: Қаржылық менеджмент
(ілгерілендірілген курс). Қаржы саласындағы
ғылыми зерттеулер. Қаржылық есептіліктің
халықаралық
стандарттары.
Аудиттің
халықаралық стандарттары.
Постреквизиттер: Банк жүйесін дағдарысқа
қарсы басқару. Халықаралық қаржы. Әлемдік
қаржы нарықтары. Исламдық қаржыландыру
негіздері.
Пәннің мақсаты-Қазақстан Республикасында
және әлемде монетарлық саясаттың даму
тенденциялары мен қазіргі жағдайын бағалау
саласында кешенді білімді қалыптастыру.
Пәннің міндеттері:
нарықтық
экономика
жағдайында
монетарлық саясатты ұйымдастырудың негізгі
мәселелерін игеру,
- банк жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз
етуде
монетарлық
саясатты
қолдану

инструментов.
Внедрение
современных
финансовых
технологий.
Проектирование
оптимальной
организационной
структуры
управления финансовой деятельностью. Оценка
разработанной финансовой стратегии.
знание основных понятий, категорий, методов и
инструментов
современных
финансовых
технологий;
умение анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию корпораций и использовать
полученные
данные
для
принятия
управленческих решений;
понимание
методологии
применения
финансового инжиниринга
Монетарная политика государства
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты:
Финансовый менеджмент
(продвинутый курс). Научные исследования в
финансовой сфере. Международные стандарты
финансовой
отчетности.
Международные
стандарты аудита.
Постреквизиты: антикризисное управление
банковской
системой.
Международные
финансы. Мировые финансовые рынки. Основы
исламского финансирования.
Цель
дисциплины
формирование
комплексных знаний в области оценки
современного состояния и тенденций развития
монетарной политики в мире и в РК.
Задачи дисциплины:
- освоение основных вопросов организации
монетарной политики в условиях рыночной
экономики,
приобретение
навыков
использования
монетарной
политики
в
обеспечении

optimal organizational structure for
financial management. Evaluation of the
developed financial strategy.
knowledge of the main concepts,
categories, methods and tools of modern
financial technologies;
ability to analyze and interpret financial,
accounting and other information of
corporations and use the obtained data for
making managerial decisions;
understanding the methodology for
applying financial engineering

Monetary policy of the state
The amount of credits: ECTS – 5
Prerequisites: Financial management
(advanced course). Scientific research in
the financial sphere. International financial
reporting standards. International standards
on auditing.
Post-requirements:
anti-crisis
management of the banking system.
International finance. Global financial
market. Fundamentals of Islamic Finance.
The purpose of the discipline is to form
comprehensive knowledge in the field of
assessing the current state and trends in the
development of monetary policy in the
world and in the Republic of Kazakhstan.
Tasks of the discipline:
- mastering the main issues of monetary
policy organization in a market economy;
- acquisition of skills in the use of monetary
policy in ensuring the stability of the

дағдыларын меңгеру,
- экономиканың монетарлық саласында
әртүрлі құбылыстар мен заңдылықтарды
жүйелеу және бағалау дағдыларын меңгеру.
Мемлекеттің монетарлық саясаты
оқу пәнінің мазмұнын меңгеру студентке:
- қазіргі заманғы монетарлық саясаттың негізгі
мәселелері;
-ақша-кредит
саясатының
қажеттілігін
негіздейтін және оны жүргізу процестерін
реттейтін нормативтік және әдістемелік
құжаттар;
- кредиттік ұйымдардың қызметі, көрсетілген
құжаттарды қолдану тәжірибесі;
білу:
- ақша айналымы, есеп айырысу, ақша
саласының, банк жүйесінің жағдайы бойынша
статистикалық материалдарды талдау;
- қазіргі нарықтық экономикадағы кредиттік
ұйымдардың рөлін бағалау;
Меңгеру:
-қазіргі экономикадағы ақша-несие саласын,
монетарлық процестерді экономикалық талдау
әдістерімен;
- экономиканың ақша-кредит саласындағы
әртүрлі құбылыстар мен заңдылықтарды
жүйелеу және бағалау дағдылары;
- ақша-несие қатынастары саласындағы
процестерді талдау және болжау тәсілдерін.
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MFP5304/M
FP5304

Қаржылық жобаларды модельдеу
Кредит көлемі: ECTS-5
Пререквизиттер: Қаржылық менеджмент
(ілгерілендірілген курс). Қаржы саласындағы
ғылыми зерттеулер. Қаржылық есептіліктің
халықаралық
стандарттары.
Аудиттің

устойчивости банковской системы,
- приобретение навыков систематизации и
оценки различных явлений и закономерностей в
монетарной сфере экономики.
Освоение содержания учебной дисциплины
«Монетарная политика государства» студенту
позволит знать:
– основные вопросы современной монетарной
политики;
– нормативные и методические документы,
обосновывающие необходимость денежнокредитной политики и регулирующие процессы
её проведения;
–
деятельность
кредитных организаций,
практику применения указанных документов;
уметь:
- анализировать статистические материалы по
денежному обращению, расчетам, состоянию
денежной сферы, банковской системы;
- оценивать роль кредитных организаций в
современной рыночной экономике; владеть:
- методами экономического анализа денежнокредитной сферы, монетарных процессов в
современной экономике;
- навыками систематизации и оценки
различных явлений и закономерностей в
денежно-кредитной сфере экономики;
- приемами анализа и прогнозирования
процессов
в
сфере
денежно-кредитных
отношений
Название
дисциплины:
Моделирование
финансовых проектов
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты:
Финансовый менеджмент
(продвинутый курс). Научные исследования в
финансовой сфере. Международные стандарты

banking system,
- acquisition of skills to systematize and
evaluate various phenomena and patterns in
the monetary sphere of the economy.
Mastering the content of the discipline
"Monetary policy of the state" will allow
the student to know:
– main issues of modern monetary policy;
- normative and methodological documents
justifying the need for monetary policy and
regulating the
processes of
its
implementation;
– the activities of credit organizations, the
practice of applying these documents;
be able to:
- analyze statistical materials on monetary
circulation, calculations, the state of the
monetary sphere, and the banking system;
- evaluate the role of credit institutions in
the modern market economy; own:
- methods of economic analysis of the
monetary sphere, monetary processes in the
modern economy;
- skills of systematization and assessment
of various phenomena and patterns in the
monetary sphere of the economy;
- methods of analysis and forecasting of
processes in the field of monetary relations.

Modeling of financial projects
The amount of credits: ECTS – 5
Prerequisites: Financial management
(advanced course). Scientific research in
the financial sphere. International
financial
reporting
standards.

халықаралық стандарттары.
Постреквизиттер:
Инвестициялық
жобаларды қаржыландыру. Бағалы қағаздар
нарығын іргелі және техникалық талдау.
Стратегиялық банктік менеджмент.
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
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

финансовой
отчетности.
Международные
стандарты аудита.
Постреквизиты:
финансирование
инвестиционных проектов. Фундаментальный и
технический анализ рынка ценных бумаг.
Стратегический банковский менеджмент.
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 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

International standards on auditing.
Post-requirements:
financing
of
investment projects. Fundamental and
technical analysis of the securities
market. Strategic banking management.
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;
- 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).

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
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

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 экономикоматематических 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 учебнометодической литературы по математическому

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;

моделированию логистических процессов
Руководитель программы: Султанбекова Ж.Ж

KZEA5304/E Пән атауы: Экономикалық-математикалық
MFI5304/EM талдау әдістері
FR5304
Кредит көлемі: ECTS-5
Пререквизиттер: Қаржылық менеджмент
(ілгерілендірілген курс). Қаржы саласындағы
ғылыми зерттеулер. Қаржылық есептіліктің
халықаралық
стандарттары.
Аудиттің
халықаралық стандарттары.
Постреквизиттер:
Инвестициялық
жобаларды қаржыландыру. Бағалы қағаздар
нарығын іргелі және техникалық талдау.
Стратегиялық банктік менеджмент.
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.

Эконометрические методы в финансовых
исследованиях
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты:
Финансовый менеджмент
(продвинутый курс). Научные исследования в
финансовой сфере. Международные стандарты
финансовой
отчетности.
Международные
стандарты аудита.
Постреквизиты:
финансирование
инвестиционных проектов. Фундаментальный и
технический анализ рынка ценных бумаг.
Стратегический банковский менеджмент.
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

- independent study of scientific and
educational literature on mathematical
modeling of logistics processes
Program
Manager:
Zh.
Zh.
Sultanbekova
Econometric methods in financial
research
The amount of credits: ECTS – 5
Prerequisites: Financial management
(advanced course). Scientific research in
the financial sphere. International
financial
reporting
standards.
International standards on auditing.
Post-requirements:
financing
of
investment projects. Fundamental and
technical analysis of the securities
market. Strategic banking management.
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.

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
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.
13
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Банк жүйесін дағдарысқа қарсы басқару

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;
- выбирать, использовать, устанавливать
границы применения и адекватность экономикоматематических 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 учебнометодической литературы по математическому
моделированию процессов.
Руководитель программы: Султанбекова
Ж.Ж.
Антикризисное управление банковской системы

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 decisionmaking 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 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
Anti-crisis management of the banking
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Кредит көлемі: ECTS-5
Пререквизиттер: Қаржы институттарындағы
тәуекел менеджмент. Қаржылық менеджмент
(ілгерілендірілген курс). Салық менеджменті.
Қаржы нарығының тұрақтылық теориясы мен
әдістемесі
Постреквизиттер:
Халықаралық
қаржы.
Әлемдік қаржы нарықтары. Стратегиялық
банктік менеджмент.
Мақсаты: Қазіргі банктік қызметтер мен
операциялар саласында білім мен біліктерді
қалыптастыру және қызмет ету мен дамудың
теориялық және практикалық аспектілерін
зерттеу, Қазіргі банктік қызметтер мен
операциялардың қалыптасу және даму
кезеңдерін зерттеу, банктік жүйені дағдарысқа
қарсы басқару ерекшеліктері, Қазақстанның
банктік жүйесіндегі қазіргі банктік қызметтер
мен операциялардың жұмыс істеуі, оларды
қалыптастыру
механизмі,
банктерді
дағдарысқа қарсы басқарудың заманауи
әдістері мен тәсілдерін қолдану ерекшеліктері.
Міндеттері:
қазіргі
заманғы
банктік
қызметтер мен операцияларды қалыптастыру
және дамыту, банктік операциялардың
дағдарысқа қарсы менеджменті және қазіргі
банктік қызметтер мен операциялардың
тұрақты
бәсекелестік
артықшылықтарын
қалыптастыру
бойынша
стратегияны
әзірлеудің практикалық дағдыларын меңгеру.
Білу:
- Қазақстанның банк жүйесіндегі дағдарысқа
қарсы басқарудың заманауи әдістерінің жұмыс
істеу ерекшеліктері;
- банктің дағдарысқа қарсы саясатын
қалыптастыру тетігі;

Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты:
Риск
менеджмент
в
финансовых
институтах.
Финансовый
менеджмент (продвинутый курс). Налоговый
менеджмент. Теория и методика устойчивости
финансового рынка
Постреквизиты: Международные финансы.
Мировые финансовые рынки. Стратегический
банковский менеджмент.
Цель: формирование знаний и умений в
области современных банковских услуг и
операций
и
изучить
теоретические
и
практические аспекты функционирования и
развития, изучение этапов становления и
развития современных банковских услуг и
операций,
особенности
антикризисного
управления
банковской
системы,
функционирования современных банковских
услуг и операций в банковской системе
Казахстана, механизм их формирования,
особенности применения современных методов
и способов антикризисного управления банков.
Задачи: формирования и развития современных
банковских услуг и операций, антикризисный
менеджмент
банковских
операций
и
приобретение практических навыков разработки
стратегии по формированию устойчивого
конкурентного преимущества современных
банковских услуг и операций.
Знание:
- особенности
функционирования
современных
методов
антикризисного
управления в банковской системе Казахстана;
- механизм формирования антикризисной
политики банка;
умение:
разработать
стратегию
по

system
Volume in credits: ECTS -5
Prerequisites: risk management in
financial
institutions.
Financial
management (advanced course). Tax
management. Theory and methodology of
financial market stability
Post-requisites: International Finance.
Global financial market. Strategic banking
management.
Aim: forming of knowledge and skills in
the field of modern banking services and
operations and explore theoretical and
practical aspects of functioning and
development, the study of the stages of
formation and development of modern
banking services and operations, features of
crisis management in the banking system,
the functioning of modern banking services
and operations in the banking system of
Kazakhstan, the mechanism of their
formation, features of application of
modern methods and techniques of crisis
management of banks.
Tasks: formation and development of
modern banking services and operations,
anti-crisis management of banking
operations and acquisition of practical skills
in developing a strategy for the formation
of a sustainable competitive advantage of
modern banking services and operations.
Knowledge:
- features of functioning of modern
methods of anti-crisis management in the
banking system of Kazakhstan;
- mechanism for forming the Bank's anti-
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Меңгеру: Қазіргі банктік қызметтер мен
операциялардың
тұрақты
бәсекелестік
артықшылықтарын
қалыптастыру
стратегиясын әзірлеу;
Түсіну:
банктерді
дағдарысқа
қарсы
басқарудың қазіргі заманғы құралдары мен
әдістерін қолдану ерекшеліктерін.
Банктік реттеудің халықаралық стандарттары
(Базель II, Базель III)
Кредит көлемі: ECTS-5
Пререквизиттер: Қаржы институттарындағы
тәуекел менеджмент. Қаржылық менеджмент
(ілгерілендірілген курс). Салық менеджменті.
Қаржы нарығының тұрақтылық теориясы мен
әдістемесі
Постреквизиттер:
Халықаралық
қаржы.
Әлемдік қаржы нарықтары. Стратегиялық
банктік
менеджментКурстың
мақсатыхалықаралық банктік реттеу стандарттары
(Базель II, Базель III), ҚР Ұлттық банкінің
несие ұйымдарының қызметін банктік реттеуді
жүзеге асырудағы ерекше орны және несие
ұйымдарының қызметін банктік қадағалауды
жүзеге асыру ерекшеліктері туралы толық
түсінік беру.
Осы оқу курсының шеңберінде оқу пәні ҚР
Банкімен
заң
жүзінде
белгіленген
функцияларды
орындау
және
несие
ұйымдарының тұрақтылығын қамтамасыз ету
бойынша өз өкілеттіктерін жүзеге асыру,
салымшылар мен несие берушілердің (банк
клиенттерінің) мүдделерін қорғау, оның негізгі
аспектілерін реттеу және барлық банк
жүйесінің қаржылық тұрақтылығын қолдау
арқылы тиімді банктік қызмет үшін
жағдайларды қамтамасыз ету процесінде

формированию устойчивого конкурентного
преимущества современных банковских услуг и
операций;
понимание:
особенностей
применения
современных
спсособов
и
методов
антикризисного управления банков.
Международные
стандарты
банковского
регулирования (Базель II, Базель III)
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты:
Риск
менеджмент
в
финансовых
институтах.
Финансовый
менеджмент (продвинутый курс). Налоговый
менеджмент. Теория и методика устойчивости
финансового рынка
Постреквизиты: Международные финансы.
Мировые финансовые рынки. Стратегический
банковский менеджмент.
Цель курса – дать целостное представление о
таком сложном предмете как международные
стандарты банковского регулирования (Базель
II, Базель III), особом месте Национального
банка РК в осуществлении банковского
регулирования за деятельностью кредитных
организаций и особенностях осуществления
банковского
надзора
за
деятельностью
кредитных организаций.
Предметом изучения в рамках данного
учебного курса являются нормы права,
регулирующие
общественные
отношения,
возникающие в процессе выполнения Банком
РК законодательно определенных функций и
осуществления
своих
полномочий
по
обеспечению
устойчивости
кредитных
организаций, защите интересов вкладчиков и
кредиторов (клиентов банков), обеспечения

crisis policy;
skill: develop a strategy for creating a
sustainable competitive advantage of
modern banking services and operations;
understanding the characteristics of
modern sposobov and methods of crisis
management of banks.
International standards for banking
regulation (Basel II, Basel III)
Volume in credits: ECTS -5
Prerequisites: risk management in
financial
institutions.
Financial
management (advanced course). Tax
management. Theory and methodology of
financial market stability
Post-requisites: International Finance.
Global financial market. Strategic banking
management.
The purpose of the course is to provide a
comprehensive understanding of such a
complex subject as international standards
of banking regulation (Basel II, Basel III),
the special place of the National Bank of
Kazakhstan in the implementation of
banking regulation of credit organizations
and the specifics of banking supervision of
credit organizations. The subject of this
training course is the rules of law governing
public relations arising in the course of the
Bank of the Republic of Kazakhstan
performing legally defined functions and
exercising its powers to ensure the stability
of credit institutions, protect the interests of
depositors and creditors (Bank customers),
provide conditions for effective banking
activities by regulating its main aspects and

туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін
құқық нормалары болып табылады.
Жалпы құзыреттер:
білу:
- ҚР ЕДБ қызметін реттеудегі ҚР ҰБ рөлі,
функциялары мен міндеттерін;
- Базель І, ІІ банктік реттеудің халықаралық
стандарттары бойынша ақпарат алудың негізгі
көздерін;
- Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің
негізгі нормативтік құжаттары, ҚР ЕДБ
қызметін ұйымдастыруды регламенттейтін
Екінші деңгейдегі банктердің ережелерін;
- ҚР ЕДБ қызметін реттеуде пайдаланылатын
банктік реттеудің халықаралық стандарты,
негізгі әдістері мен тәсілдерін;
- Екінші деңгейдегі банктерде кредиттік
процесті ұйымдастырудың теориялық және
практикалық негіздері бойынша білімі болуы
тиіс.
меңгеру:
- банктердің қызметін реттеу нәтижесінде
алынған ақпаратты пайдалану;
- банктердің қызметін халықаралық реттеу
стандарттары
мәселелерінде
шешімдер
қабылдау;
- және олармен жұмыс істеу.
- банктік қызметтердің сапасын талдай білу,
банктік тәуекелдерді азайту жолдарын
меңгеру.
Істей білу:
- қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді
перспективада қабылданатын шешімдерді
объективті негіздеу;
- осы пән бойынша алынған білімді
практикалық қолдану.

условий
для
эффективной
банковской
деятельности
путем
регламентирования
основных ее аспектов и поддержания
финансовой устойчивости всей банковской
системы.
Общие компетенции:
знать:
 роль, функции и задачи НБ РК в
регулировании деятельности БВУ РК;
 основные источники получения информации
по международным стандартам банковского
регулирования Базель І, ІІ;
 основные
нормативные
документы
Национального банка Республики Казахстан,
правила
банков
второго
уровня,
регламентирующие организацию деятельности
БВУ РК;
 основные методы и приёмы, международного
стандарта
банковского
регулирования
используемые в регулировании деятельности
БВУ РК:
 иметь
знания
по
теоретическим
и
практическим основам организации кредитного
процесса в банках второго уровня.
уметь:
 использовать информацию, полученную в
результате регулирования деятельности банков
банков;
 верно, принимать решения в вопросах
стандартов международного регулирования
деятельности банков;
 выявлять проблемные области и работа с
ними.
- уметь анализировать качество банковских
услуг, минимизировать банковские риски.
овладеть навыками:

maintaining the financial stability of the
entire banking system.
General competencies:
know:
- role, functions and tasks of the national
Bank of the Republic of Kazakhstan in
regulating the activities of STB of the
Republic of Kazakhstan;
- main sources of information on
international standards of banking
regulation Basel I, II;
- main regulatory documents of the
National Bank of the Republic of
Kazakhstan, rules of second-tier banks that
regulate the organization of the STB of the
Republic of Kazakhstan;
- main methods and techniques of the
international standard of banking regulation
used in the regulation of the STB of the
Republic of Kazakhstan:
- have knowledge of the theoretical and
practical basics of organizing the credit
process in second-tier banks.
be able to:
- use information obtained as a result of
regulation of banks ' activities;
- right to make decisions in matters of
standards of the international regulation of
banks;
- identify problem areas and work with
them.
- be able to analyze the quality of
banking services and minimize Bank risks.
master the following skills:
- объектив objectively justify decisions
made in the short and long term;
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Халықаралық қаржы
Кредит көлемі: ECTS -3
Пререквизиттер: Қаржылық зерттеулердегі
эконометрикалық
әдістер.
Қаржылық
жобаларды
модельдеу.
Мемлекеттің
монетарлық саясаты. Қазіргі заманғы қаржы
құралдары.
Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі және
диссертациялық жұмыс
Пәнді оқу процесі халықаралық қаржылық
қатынастар саласында кешенді теориялық
білімді қалыптастыруға бағытталған, әлемдік
валюта
жүйесінің
эволюциясы
мен
ұйымдастыру принциптері, әлемдік қаржы
нарығының қызмет ету механизмі, валюталық
және несиелік операциялардың көптүрлілігі,
валюталық бағамды болжау және талдау
әдістері, халықаралық есеп-қисаптар мен
халықаралық
қаржы
менеджментінің
ерекшеліктері, сыртқы борышты басқару
мәселелері.
Халықаралық
қаржы
пәнін
оқытудың
мақсаты:
әлемдік
қаржы
дамуының
мәнін,
механизмдерін,
үрдістерін,
валюталық
операциялардың әртүрлі түрлерінің мәнін
және оларды жүргізу технологиясын түсіну
үшін теориялық және практикалық білімді
қалыптастыру.
Пәннің міндеттері:
халықаралық
өтімділіктің
негізгі


объективно обосновывать принимаемые
решения в краткосрочной и долгосрочной
перспективе;
 практического
применения
полученных
знаний по данной дисциплине.
Международные финансы
Объем в кредитах: ECTS –3
Пререквизиты: Эконометрические методы в
финансовых исследованиях. Моделирование
финансовых проектов. Монетарная политика
государства.
Современные
финансовые
инструменты.
Постреквизиты: Исследовательская практика и
диссертационная работа.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование комплексных теоретических
знаний в области международных финансовых
отношений,
принципами
организации
и
эволюцией мировой валютной системы,
механизмом
функционирования
мирового
финансового рынка, многообразием валютных и
кредитных операций, методами анализа и
прогнозирования
валютного
курса,
особенностями международных расчетов и
международного финансового менеджмента,
проблемами управления внешним долгом.
Целью
изучения
дисциплины
«Международные финансы»:
 формирование
теоретических
и
практических знаний для понимания сущности,
механизмов, тенденций развития мировых
финансов, значения разных видов валютных
операций и технологии их проведения.
 Задачи дисциплины:
 ознакомиться с основными элементами
международной
ликвидности,
видами

- practical application of the acquired
knowledge in this discipline.
.

International finance
Volume in credits: ECTS -3
Prerequisites: econometric methods in
financial research. Modeling of financial
projects. Monetary policy of the state.
Modern financial instruments.
Post-requisites: research practice and
dissertation work.
The process of studying the discipline is
aimed at forming a comprehensive
theoretical knowledge in the field of
international financial relations, the
principles of organization and evolution of
the world monetary system, the mechanism
of functioning of the world financial
market, the variety of currency and credit
operations, methods of analysis and
forecasting of the exchange rate, features of
international settlements and international
financial management, problems of
external debt management.
The purpose of studying the discipline "
International Finance»:
formation of theoretical and practical
knowledge to understand the essence,
mechanisms, trends in the development of
world Finance, the value of different types
of currency transactions and their
technology.
Tasks of the discipline:
- get acquainted with the main elements of

элементтерімен, валюталардың айырбасталу
түрлерімен, әлемдік және еуропалық валюта
жүйесінің
даму
тарихымен
және
қағидаларымен танысу;
негізгі экономикалық факторлар мен
нарықтық көрсеткіштердің серпіні арқылы
әлемдік
валюта-қаржы
нарығы
мен
экономиканың басқа да салалары арасындағы
байланыстарды талдау мен бағалауды үйрену;
- қолма-қол және жедел қаржы нарығында
инвестициялауда практикалық дағдыларды
меңгеру;
валюталық операциялардың әртүрлі
түрлеріне салыстырмалы талдау жүргізе білу,
валюталық
тәуекелдерді
хеджирлеудің
коммерциялық және қаржылық әдістерін
қолдана білу;
- Қазақстан мен шетелдердегі валюталық
операциялар мен қатынастарды реттейтін
негізгі нормативтік-құқықтық актілермен
танысу;
Қазақстан кәсіпорындарының сыртқы
экономикалық қызметіне қатысты әлемдік
валюталық-несиелік
және
қаржылық
қатынастар саласында алынған білімді
пайдалануды үйрену.
Пәнді оқу нәтижесінде маман:
Білуге:
- "халықаралық қаржы" курсының негізгі
ұғымдарының мазмұны»;
- халықаралық қаржыны басқарудың негізгі
әдістері мен тәсілдері, сыртқы экономикалық
қызмет саласында басқару шешімдерін
қабылдаудың негізгі принциптері;
- қолда бар ақпаратты бағалау мен талдаудың
негізгі әдістері;

конвертируемости валют, историей развития и
принципами мировой и европейской валютной
системы;
 научиться анализировать и оценивать связи
между мировым валютно-финансовым рынком
и другими сферами экономики через динамику
основных экономических факторов и рыночных
показателей;
 приобрести
практические
навыки
в
инвестировании на наличном и срочном
финансовом рынке;
 уметь проводить сравнительный анализ
различных
видов
валютных
операций,
применять коммерческие и финансовые методы
хеджирования валютных рисков;
 ознакомиться с основными нормативноправовыми актами, регулирующими валютные
операции и отношения в РК и за рубежом;
 научиться использовать знания, полученные
в области мировых валютно-кредитных и
финансовых отношениях применительно к
внешнеэкономической
деятельности
казахстанских предприятий.
В
результате
изучения
дисциплины
специалист должен:
Знать:
 содержание основных понятий курса
«Международные финансы»;
 основные методы и приемы управления
международными
финансами,
основные
принципы принятия управленческих решений в
области внешнеэкономической деятельности;
 основные методы оценки и анализа
имеющейся информации;
 технологии
международных
торговых
расчетов;

international liquidity, types of currency
convertibility, history of development and
principles of the world and European
monetary system;
- learn to analyze and evaluate the
relationship between the global monetary
and financial market and other economic
sectors through the dynamics of key
economic factors and market indicators;
- acquire practical skills in investing in the
cash and term financial markets;
• be able to conduct a comparative analysis
of various types of currency transactions,
apply commercial and financial methods of
hedging currency risks;
- get acquainted with the main legal acts
regulating currency transactions and
relations in the Republic of Kazakhstan and
abroad;
- learn to use the knowledge gained in the
field of world monetary, credit and
financial relations in relation to the foreign
economic activity of Kazakhstani
enterprises..
As a result of studying the discipline, the
specialist must:
Know:
• content of the main concepts of the course
" International Finance»;
• basic methods and techniques of
international Finance management, basic
principles of managerial decision-making
in the field of foreign economic activity;
basic methods for evaluating and
analyzing available information;
•
international
trade
settlement

•
халықаралық
сауда
есеп
айырысу
технологиясы;
- төлем балансын жасау принциптері және
талдау әдістері;
• халықаралық қаржы ұйымдарының жұмыс
істеу ерекшеліктері.
Білу:
халықаралық валюталық-несиелік және
қаржылық
қатынастарды
реттейтін
нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалану;
- халықаралық және ресейлік нарықтарда бар
негізгі қаржы құралдарын іс жүзінде қолдану,
олардың негізгі қаржылық сипаттамаларын
есептеу;
- алған білімдерін халықаралық валюталықнесиелік
және
қаржылық
қатынастар
саласында нақты практикалық жағдайларда
қолдану;
- әлемдік қаржы нарығын талдау үшін қажетті
деректерді жинауды, талдауды және өңдеуді
жүзеге асыру;
- негізгі қаржы институттарының қызметін
зерттеу және әртүрлі қаржы активтерін
пайдалану
мақсатында
экономикалық
деректерді өңдеу үшін құралдық құралдарды
таңдау, сондай-ақ есептеулер нәтижелерін
талдау және алынған қорытындыларды
негіздеу:
- ақша-несиелік реттеу тетігін әлемдік және
ұлттық мәндегі қазіргі заманғы Оқиғалармен
байланыстыру;
- қажетті есептеулерді жүзеге асыру, алынған
нәтижелерді
өңдеу,
қолданыстағы
стандарттарға сәйкес барлық құжаттаманы
жасау және ресімдеу.
Меңгеруі:

 принципы составления и методы анализа
платежного баланса;
 особенности
функционирования
международных финансовых организаций.
Уметь:
 использовать
нормативно-правовые
документы, регулирующие международные
валютно-кредитные и финансовые отношения;
 использовать
на
практике
основные
финансовые инструменты, существующие на
международном и российском рынках, уметь
рассчитывать
их
основные
финансовые
характеристики;
 применять полученные знания в реальных
практических
ситуациях
в
области
международных
валютно-кредитных
и
финансовых отношений;
 осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для анализа мирового
финансового рынка;
 выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в целях
исследования
деятельности
основных
финансовых институтов и использования
различных финансовых активов, а также
проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы:
 увязывать механизм денежно-кредитного
регулирования с современными событиями
мирового и национального значения;
 осуществлять
необходимые
расчеты,
обрабатывать
полученные
результаты,
составлять и оформлять всю документацию в
соответствии с действующими стандартами.
Владеть:
 культурой мышления в области принятия

technologies;
• principles of compilation and methods of
analysis of the balance of payments;
- features of functioning of international
financial organizations.
Be able to:
use legal documents regulating
international monetary, credit and financial
relations;
• use in practice the main financial
instruments existing on the international
and Russian markets, be able to calculate
their main financial characteristics;
- apply the acquired knowledge in real
practical situations in the field of
international monetary and financial
relations;
• collect, analyze and process data
necessary for analyzing the global financial
market;
- choose tools for processing economic
data in order to study the activities of major
financial institutions and the use of various
financial assets, as well as analyze the
results of calculations and justify the
conclusions:
- link the monetary regulation mechanism
to current events of global and national
significance;
- perform the necessary calculations,
process the results obtained, and prepare
and execute all documentation in
accordance with current standards.
To own:
• a culture of thinking in the field of
financial decision-making;

- қаржылық шешімдер қабылдау саласындағы
ойлау мәдениеті;
- қаржы нарықтары саласындағы ақпаратты
жалпылау, талдау, қабылдау қабілеттері.
ғылыми-зерттеу
және
инновациялық
қызметтің жоғары сапасын қамтамасыз ететін
деңгейде ауызша және жазбаша сөйлеу
дағдысы;
- менеджмент мәселелерін қою және шешу,
Жүйелік
көзқарас
тұрғысынан
зерттеу
бағдарламасын қалыптастыру дағдылары;
басқару
үдерістерінің
мәселелерін
диагностикалау
әдістері:
жоспарлау,
ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау;
- басқарушылық шешімдерді қабылдау және
болжау үшін ақпараттық көздермен және
деректермен жұмыс істеу әдістері;
- алынған нәтижелерді өңдеу, оларды әдеби
деректерді ескере отырып талдау және түсіну
әдістерімен;
- заманауи ақпараттық технологияларды тарту
арқылы библиографиялық жұмыс дағдылары;
- қазіргі заманғы редакциялау және баспа
құралдарын тарта отырып, қолданыстағы
талаптарға сәйкес ресімделген есептер,
бақылау жұмыстары, Мақалалар түрінде
жасалған жұмыстың қорытындысын ұсыну
тәсілдерімен.
AKN6302/M Пән атауы: Әлемдік қаржы нарықтары
FP6302/GFM Кредит көлемі: ECTS -3
6302
Пререквизиттер: Қаржылық зерттеулердегі
эконометрикалық
әдістер.
Қаржылық
жобаларды
модельдеу.
Мемлекеттің
монетарлық саясаты. Қазіргі заманғы қаржы
құралдары.

финансовых решений;
 способностями к обобщению, анализу,
восприятию информации в сфере финансовых
рынков.
 навыками устной и письменной речи на
уровне, обеспечивающем высокое качество
научно-исследовательской и инновационной
деятельности;
 навыками постановки и решения проблем
менеджмента,
формирования
программы
исследования с позиции системного подхода;
 методами диагностики проблем процессов
управления:
планирования,
организации,
координации и контроля;
 методами работы с информационными
источниками и данными для принятия и
прогнозирования последствий управленческих
решений;
 методами
обработки
полученных
результатов, анализа и осмысления их с учетом
имеющихся литературных данных;
 навыками библиографической работы с
привлечением современных информационных
технологий;
 способами представления итого проделанной
работы в виде отчетов, контрольных работ,
статей, оформленных в соответствии с
имеющимися требованиями с привлечением
современных средств редактирования и печати.
Мировые финансовые рынки
Объем в кредитах: ECTS –3
Пререквизиты: Эконометрические методы в
финансовых исследованиях. Моделирование
финансовых проектов. Монетарная политика
государства.
Современные
финансовые
инструменты.

- ability to generalize, analyze, and
perceive information in the field of
financial markets.
• oral and written language skills at a level
that ensures high quality research and
innovation activities;
- skills in setting and solving management
problems, forming a research program
from the position of a systematic approach;
• methods of diagnostics of problems of
management
processes:
planning,
organization, coordination and control;
• methods of working with information
sources and data for making and predicting
the consequences of management
decisions;
• methods of processing the results
obtained, analyzing and understanding
them taking into account the available
literature data;
- skills of bibliographic work with the use
of modern information technologies;
- ways to present the total work done in the
form of reports, tests, articles designed in
accordance with existing requirements
using modern editing and printing tools.

Global financial market
Volume in credits: ECTS -3
Prerequisites: econometric methods in
financial research. Modeling of financial
projects. Monetary policy of the state.
Modern financial instruments.
Post-requisites: research practice and

Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі және
диссертациялық жұмыс
Курстың мақсаты магистранттарға әлемдік
қаржы
нарығы
бойынша
ақпараттарға
бағдарлану, әлемдік қаржы нарығының
сәулетін түсіну, қаржы нарығының әр түрлі
сегменттері арасындағы өзара тәуелділікті
түсіну,
әлемдік
қаржы
нарығындағы
оқиғалардың Қазақстан қор нарығына және ҚР
қаржы нарығының басқа сегменттеріне әсерін
бағалау; қазақстандық қор нарығының
дамуының негізгі сипаттамалары, мәселелері
және мүмкін бағыттары; ҚР Бағалы қағаздар
нарығының даму ерекшеліктерін түсіну.;
қазақстандық
қор
нарығының
артықшылықтары мен кемшіліктерін білу.
Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант:
білуге:
- әлемдік қаржы нарығының құрылымы, оның
жекелеген сегменттері;
әлемдік
қаржы
нарығында
қаржы
активтерінің
баға
белгілеу
тетіктерін
түсіндіретін негізгі қазіргі заманғы теориялар;
- әлемдік қаржы нарықтары бойынша ақпарат
іздеу көздері
білу:
- әлемдік қаржы нарығының түрлі сегменттері
арасындағы өзара тәуелділікті бағалау;
- әлемдік қаржы нарығындағы қандай да бір
өзгерістердің ресейлік қаржы нарығының
серпініне әсерін болжау;
әлемдік
қаржы
нарығының
түрлі
сегменттеріне талдау жасау;:
- әлемдік қаржы нарықтары бойынша
ақпаратты іздеу және пайдалану дағдылары;
- әлемдік қаржы нарықтары бойынша алынған

Постреквизиты: Исследовательская практика и
диссертационная работа.
Цель курса заключается в том, чтобы привить
магистрантам способности ориентироваться в
информации по мировым финансовым рынкам,
разбираться
в
архитектуре
мирового
финансового
рынка,
понимать
взаимозависимости
между
различными
сегментами финансового рынка, оценивать
влияние событий на мировом финансовом
рынке на казахстанской фондовый рынок и
другие сегменты финансового рынка РК;
основные
характеристики,
проблемы
и
возможные
направления
развития
казахстанского фондового рынка; понимать
особенности развития рынка ценных бумаг в
РК;
Магистрант должен
знать
преимущества
и
недостатки
казахстанского фондового рынка. В результате
освоения дисциплины магистрант должен:
знать:
- структуру мирового финансового рынка,
отдельные его сегменты;
- основные современные теории, объясняющие
механизмы
ценообразования
финансовых
активов на мировом финансовом рынке;
- источники поиска информации по мировым
финансовым рынкам
уметь:
оценивать
взаимозависимости
между
различными сегментами мирового финансового
рынка;
- прогнозировать влияние тех или иных
изменений на мировом финансовом рынке на
динамику российского финансового рынка;

dissertation work.
The aim of the course is to instill in
students the ability to navigate in global
financial markets, to understand the
architecture of the global financial market,
understand the interdependence between
different segments of the financial market,
to assess the impact of events on the world
financial market the Kazakhstan stock
market and other segments of the financial
market of Kazakhstan; basic features,
problems and possible directions of
development of Kazakhstan stock market;
understand the features of the development
of securities market in RK;
know the advantages and disadvantages of
the Kazakhstan stock market. As a result of
mastering the discipline, a master's student
must:
know:
- structure of the global financial market, its
individual segments;
- the main modern theories that explain the
pricing mechanisms of financial assets in
the global financial market;
- search sources for information on global
financial markets
be able to:
- assess the interdependencies between
different segments of the global financial
market;
- forecast the impact of certain changes in
the global financial market on the dynamics
of the Russian financial market;
- analyze various segments of the global
financial market and own:

ақпаратты өңдеу және түсіндіру дағдылары;
- әлемдік қаржы нарықтарындағы активтердің
серпінін және олардың отандық қаржы
нарығындағы активтердің серпініне әсерін
болжау әдістерімен
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Исламдық қаржыландыру негіздері
Кредит көлемі: ECTS -5
Пререквизиттер: Қаржылық зерттеулердегі
эконометриалық
әдістер.
Қаржылық
жобаларды
модельдеу.
Мемлекеттің
монетарлық саясаты. Қазіргі заманғы қаржы
құралдары.
Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі және
диссертациялық жұмыс.
Курстың мақсаты қазіргі экономикадағы
ислам қаржысының қызмет ету механизмін
түсінуді магистранттарда қалыптастыру болып
табылады.
Курсты оқу барысында келесі міндеттер
шешіледі:
- ислам қаржысының жұмыс істеу принциптері
мен әдістерін терең меңгеру;
- алынған теориялық білімді практикалық
жағдайларды талдауға қосымша;
- дәстүрлі және исламдық қаржыландыру
құралдарының тиімділігін салыстыру үшін
математикалық
аппаратты
қолдану
дағдыларын магистранттарда дамыту.
Пәнді меңгерген түлек:
білуге тиіс:

- давать анализ различных сегментов мирового
финансового рынка владеть:
навыками
поиска
и
использования
информации по мировым финансовым рынками;
- навыками обработки и интерпретации
полученной
информации
по
мировым
финансовым рынкам;
- методами прогнозирования динамики активов
на мировых финансовых рынках и влияния их
на динамику активов на отечественном
финансовом рынке
Основы исламского финансирования
Объем в кредитах: ECTS –5
Пререквизиты: Эконометрические методы в
финансовых исследованиях. Моделирование
финансовых проектов. Монетарная политика
государства.
Современные
финансовые
инструменты.
Постреквизиты: Исследовательская практика и
диссертационная работа.
Целью курса является формирование у
магистрантов
понимания
механизма
функционирования исламских финансов в
современной экономике
В процессе изучения курса решаются
следующие задачи:
- глубокое усвоение принципов и методов
функционирования исламских финансов;
- приложение полученных теоретических
знаний к анализу практических ситуаций;
- развитие
у
магистрантов
навыков
применения математического аппарата для
сопоставления эффективности инструментов
традиционного и исламского финансирования.
Выпускник, освоивший дисциплину: 1. должен
знать:

- skills of searching and using information
on global financial markets;
- skills in processing and interpreting
received information on global financial
markets;
- methods of forecasting the dynamics of
assets in the world financial markets and
their impact on the dynamics of assets in
the domestic financial market

Fundamentals of Islamic Finance
Amount in credits: ECTS -5
Prerequisites: econometric methods in
financial research. Modeling of financial
projects. Monetary policy of the state.
Modern financial instruments.
Post-requisites: research practice and
dissertation work.
The aim of the course is to develop
undergraduates ' understanding of the
mechanism of functioning of Islamic
Finance in the modern economy
In the course of studying the course, the
following tasks are solved:
- deep learning of the principles and
methods of functioning of Islamic Finance;
- application of the obtained theoretical
knowledge to the analysis of practical
situations;
- development of undergraduates ' skills in
applying mathematical tools to compare the
effectiveness of traditional and Islamic
financing tools.
Graduate who has mastered the
discipline: 1. must know:

-ақша-несие реттеуді ұйымдастыру негіздері,
қаржы-банк жүйесінің жұмыс істеуінің
теориялық және практикалық аспектілері, Банк
ісі мен банктік қадағалауды ұйымдастырудың
шетелдік тәжірибесі, сондай-ақ банк нарығын
реттеу
үшін
қаржы-несие
құралдарын
пайдаланудың әлемдік тәжірибесі;
- әлемдік экономикалық жүйедегі исламдық
қаржы банк жүйесінің рөлі мен орны;
исламдық
қаржы
жүйесінің
институционалдық құрылымы;
- әлемдік қаржы жүйесіндегі исламдық қаржы
институттарының рөлі мен орны;
- түрлі елдердегі исламдық қаржы жүйелерінің
жұмыс істеу үлгілері.
меңгеру:
- Ислам банк жүйесі мен жеке елдердің банк
жүйелерінің дамуын талдау үшін пән аясында
білімді қолдану;
- Ислам банк жүйесінің даму бағыттарын
анықтау;
- жаһандық контекстегі исламдық Банктік
қадағалау қағидаттарын
және
реттеуді
реформалау бағыттарын анықтау.
Істей білу:
- кәсіби қызмет үшін пайдаланылатын
ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу
әдістерімен;
- қаржы және несие, Заңтану, бух саласындағы
кәсіби білім.есеп және бақылау, шаруашылық
қызметті талдау, статистика, кәсіпкерлік пен
коммерцияның құқықтық негіздері, аудит,
бағалы қағаздар нарығы, маркетинг және
Менеджмент, Экономикалық-математикалық
модельдеу, арнайы қаржы-несиелік және
құқықтық пәндер;

- основы организации денежно-кредитного
регулирования, теоретические и практические
аспекты
функционирования
финансовобанковской
системы,
зарубежный
опыт
организации банковского дела и банковского
надзора,
а
также
мировую
практику
использования
финансово-кредитных
инструментов для регулирования банковского
рынка;
- роль и место исламской финансовой
банковской системы в мировой экономической
системе;
- институциональную структуру исламской
финансовой системы;
- роль и место исламских финансовых
институтов в мировой финансовой системе;
модели
функционирования
исламских
финансовых систем в различных странах.
уметь:
- использовать знания в рамках дисциплины
для анализа развития исламской банковской
системы и банковских систем отдельных стран;
- определять направления развития исламской
банковской системы;
- определять направления реформирования
регулирования и принципов исламского
банковского надзора в глобальном контексте.
владеть:
- методами сбора, хранения и обработки
информации,
используемых
для
профессиональной деятельности;
- профессиональными знаниями в области
финансов и кредита, юриспруденции, бух.учета
и
контроля,
анализа
хозяйственной
деятельности, статистики, правовых основ
предпринимательства и коммерции, аудита,

- fundamentals of the organization of
monetary regulation, theoretical and
practical aspects of the functioning of the
financial and banking system, foreign
experience in the organization of banking
and banking supervision, as well as the
world practice of using financial and credit
instruments to regulate the banking market;
- the role and place of the Islamic financial
banking system in the global economic
system;
- the institutional structure of the Islamic
financial system;
- the role and place of Islamic financial
institutions in the global financial system;
- models of functioning of Islamic financial
systems in various countries.
be able to:
- use the knowledge within the discipline to
analyze the development of the Islamic
banking system and the banking systems of
individual countries;
- determine the direction of development of
the Islamic banking system;
- identify areas for regulatory reform and
principles of Islamic banking supervision in
a global context.
own:
- methods of collecting, storing and
processing
information
used
for
professional activities;
- professional knowledge in the field of
Finance and credit, law, accounting and
control, analysis of economic activity,
statistics,
legal
foundations
of
entrepreneurship and Commerce, audit,

SBM6303/S
BM6303/SB
M6303

- микро-және макро деңгейлердегі исламдық рынка
ценных
бумаг,
маркетинга
и
банктік және қаржылық операцияларды менеджмента,
экономико-математического
талдаудағы аналитикалық құрал.
моделирования,
специальных
финансовокредитных и правовых дисциплин;
- аналитическим инструментарием в анализе
исламских банковских и финансовых операций
на микро- и макро уровнях.
Стратегиялық банктік менеджмент
Стратегический банковский менеджмент
Кредит көлемі: ECTS-5
Объем кредитов: ECTS-5
Пререквизиттер: Қаржылық зерттеулердегі Пререквизиты: Эконометрические методы в
эконометрикалық
әдістер.
Қаржылық финансовых исследованиях. Моделирование
жобаларды
модельдеу.
Мемлекеттің финансовых проектов. Монетарная политика
монетарлық саясаты. Қазіргі заманғы қаржы государства.
Современные
финансовые
құралдары.
инструменты.
Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі және Постреквизиты: Исследовательская практика и
диссертациялық жұмыс.
диссертационная работа.
Пәнді меңгеру мақсаттары:
Целями освоения дисциплины являются: - акционерлер мен менеджменттің ұзақ формирование понимания значимости стратегии
мерзімді коммерциялық және әлеуметтік как инструмента поэтапного выполнения
нұсқауларын кезең-кезеңмен орындау құралы долгосрочных коммерческих и социальных
ретінде стратегияның маңыздылығын түсінуді установок акционеров и менеджмента,
қалыптастыру,
- освоение механизмов, позволяющих направить
- банкті басқару жөніндегі қызметті деятельность по управлению банком на
стратегияны
іске
асыруға
бағыттауға реализацию стратегии.
мүмкіндік беретін тетіктерді игеру
В результате освоения дисциплины магистрант
Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант:
должен:
Білуге:
Знать:
стратегиялық менеджмент
жүйесінің структуру
системы
стратегического
құрылымы, стратегияның мәні мен формалды менеджмента, смысл и формализованное
көрінісі, стратегияны әзірлеу мен іске асыруды представление стратегии, поэтапный процесс
бақылаудың кезең-кезеңмен процесі;
разработки и контроля реализации стратегии;
стратегиялық
басқарудың
ықтимал возможные
направления,
методы
и
бағыттары, әдістері мен құралдары; - банктің инструменты стратегического управления; корпоративтік мәдениетінің ерекшеліктеріне практику адаптации системы стратегического
стратегиялық менеджмент жүйесін бейімдеу менеджмента к особенностям корпоративной
тәжірибесі;
культуры банка;

securities
market,
marketing
and
management, economic and mathematical
modeling, special financial and credit and
legal disciplines;
- analytical tools in the analysis of Islamic
banking and financial operations at the
micro and macro levels.
Strategic banking management
The amount of credits: ECTS-5
Prerequisites: econometric methods in
financial research. Modeling of financial
projects. Monetary policy of the state.
Modern financial instruments.
Post-requisites: research practice and
dissertation work.
Goals of studying the discipline:
- formation of an understanding of the
importance of the strategy as a tool for stepby-step implementation of long-term
commercial and social instructions of
shareholders and management,
- development of mechanisms that allow
directing the Bank's management activities
towards the implementation of the strategy
As a result of studying the discipline, a
master's student:
Know:
- The structure of the strategic management
system, the essence and formal reflection of
the strategy, a step-by-step process of
monitoring
the
development
and
implementation of the strategy;
- possible directions, methods and means of
strategic management; - experience in
adapting the strategic management system
to the Bank's corporate culture;
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- стратегиялық басқарудың жобаларды басқару
блоктарымен, мотивация және қаржылық
жоспарлау жүйесімен өзара байланысы.
Білу:
- стратегиялық талдаудың, жоспарлаудың
және бақылаудың зерттелген әдістері мен
құралдарын қолдану;
- бірқатар факторларға байланысты талдау
әдістерін таңдауды негіздеу;
- стратегиялық талдау және жоспарлау кезінде
пайдаланылатын
көрсеткіштердің
мәнін
түсіндіру;
- стратегияны, стратегиялық бастамаларды
және
оны
орындау
критерийлерін
қалыптастыру; банктің белгіленген стратегиялық даму
басымдықтарына
қатысты
kpi
таңдау
барысында
туындайтын
проблемаларды
дербес шешу;
- стратегиялық тәуекелдерді анықтау және
оларды төмендету бойынша шаралар ұсыну.
Дағдылану (тәжірибе алу):
- банктің миссиясы мен көрінісін әзірлеу;
- сыртқы және ішкі ортаны талдауды қоса
алғанда, стратегиялық талдаудың, жоспарлау
мен бақылаудың зерттелген әдістері мен
құралдарын
практикалық
қолдану,
стратегиялық мақсаттарды, стратегиялық
бастамаларды және жобаларды және KPI
анықтау;
- ұжымдағы жұмыс.
Инвестициялық жобаларды қаржыландыру
Кредит көлемі: ECTS-3
Пререквизиттер:
Қаржылық
есептілікті
талдау және қаржылық нәтижелерді болжау.
Қаржы нарығының тұрақтылық теориясы мен

- взаимосвязь стратегического управления с
блоками управления проектами, системы
мотивации и финансового планирования.
Уметь:
- применять изученные методы и инструменты
стратегического анализа, планирования и
контроля; o обосновывать выбор методов
анализа в зависимости от ряда факторов;
- интерпретировать значение показателей,
используемых при проведении стратегического
анализа и планировании; - формулировать
стратегию, стратегические инициативы и
критерии ее выполнения; o самостоятельно
решать проблемы, возникающие в ходе выбора
KPI
применительно
к
обозначенным
стратегическим приоритетам развития банка; o
выявлять стратегические риски и предлагать
меры по их снижению.
Иметь навыки (приобрести опыт):
- разработки миссии и видения банка; o
практического применения изученных методов
и инструментов стратегического анализа,
планирования и контроля, включая анализ
внешней и внутренней среды, определение
стратегических
целей,
стратегических
инициатив и проектов и KPI; o работы в
коллективе.

- interaction of strategic management with
project management units, motivation
system and financial planning.
Know:
- application of the studied methods and
tools of strategic analysis, planning and
control;
- justification of the choice of analysis
methods depending on a number of factors;
- Explanation of the value of indicators
used in strategic analysis and planning;
- formation of the strategy, strategic
initiatives
and
criteria
for
its
implementation; Independent solution of problems that arise
when choosing KPIs relative to the Bank's
established strategic development priorities;
- identification of strategic risks and
provision of measures to reduce them.
Skills (experience acquisition):
- Development of the Bank's mission and
vision;
- practical application of the studied
methods and tools of strategic analysis,
planning and control, including analysis of
the external and internal environment,
determination of strategic goals, strategic
initiatives and projects, and KPIs;
- work in a team.

Финансирование инвестиционных проектов
Объем кредитов: ECTS-3
Пререквизиты: Анализ финансовой отчетности
и прогнозирование финансовых результатов.
Теория и методика устойчивости финансового

Financing investment projects
The amount of credits: ECTS-3
Prerequisites:
Аnalyzing
financial
statements and forecasting financial results.
Theory and methodology of financial

әдістемесі. Қазіргі заманғы қаржы құралдары.
Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі және
диссертациялық жұмыс.
Пәннің мақсаты-әртүрлі басқару деңгейінде
инвестициялық саясатты әзірлеу, іске асыру
және бағалау кезінде қажетті білім кешенін
магистранттарда қалыптастыру, сонымен
қатар Инвестициялық менеджмент және
инвестициялық талдау саласында практикалық
дағдыларды қалыптастыру.
Курстың міндеттері:
- инвестициялық салымдардың негізгі түрлерін
зерттеу;
- инвестициялық нарықтың қызмет ету
логикасын ашу;
экономиканың
түрлі
деңгейлерінде
инвестициялық
талдаудың
қолданыстағы
тәжірибесін талдау;
- инвестициялық жобаның бизнес-жоспарының
негізгі құрауыштарын зерделеу;
- инвестициялық портфельді қалыптастыру
негіздерін көрсету.
Пәнді оқыған Магистрант білуі:
инвестицияның және инвестициялық
қызметтің
әртүрлі
санаттарының
экономикалық мәні мен мазмұны;
- инвестициялық шығындарды қаржыландыру
және несиелендіру негіздері.
Меңгеруі:
- Инвестициялар және инвестициялық қызмет
бойынша заңнамалық және нормативтік
актілермен жұмыс істеу;;
- алған білімдерін практикалық қызметте
пайдалану.
Істей білуі:
- нақты және қаржылық инвестициялардың

рынка. Современные финансовые инструменты.
Постреквизиты: исследовательская практика и
диссертационная работа.
Цель дисциплины – сформировать у
магистрантов комплекс знаний, необходимых
при
разработке, реализации и оценке
инвестиционной политики на разных уровнях
управления, а также выработать практические
навыки
в
области
инвестиционного
менеджмента и инвестиционного анализа.
Задачи курса:
– исследовать основные виды инвестиционных
вложений;
–
раскрыть
логику
функционирования
инвестиционного рынка;
– проанализировать действующую практику
инвестиционного анализа на различных уровнях
экономики;
– изучить главные составляющие бизнес-плана
инвестиционного проекта;
–
отразить
основы
формирования
инвестиционного портфеля.
Магистрант, изучивший дисциплину, должен
знать:
– экономическую сущность и содержание
различных
категорий
инвестиций
и
инвестиционной деятельности;
– основы финансирования и кредитования
инвестиционных затрат.
Уметь:
работать
с
законодательными
и
нормативными актами по инвестициям и
инвестиционной деятельности;
–
использовать
полученные
знания
в
практической деятельности.
Владеть:

market stability. Modern financial
instruments.
Post-requisites: research practice and
dissertation work..
The purpose of the discipline is to form a
set of knowledge necessary for the
development,
implementation
and
evaluation of investment policy at different
levels of management, as well as to
develop practical skills in the field of
investment management and investment
analysis.
Course objectives:
- research the main types of investment
investments;
- to reveal the logic of the investment
market functioning;
- analyze the current practice of investment
analysis at various levels of the economy;
- study the main components of the
business plan of the investment project;
– to reflect the basis for the formation of the
investment portfolio.
A master's student who has studied the
discipline should know:
– economic essence and content of various
categories of investments and investment
activities;
- fundamentals of financing and crediting
investment costs.
Be able to:
- work with legislation and regulations on
investments and investment activities;
- use the acquired knowledge in practical
activities.
Own:

тиімділігін бағалау әдістерімен;
- методами оценки эффективности реальных и
- осы саладағы практикалық қызметте финансовых инвестиций;
туындайтын
нақты
мәселелерді
шешу - навыками по решению конкретных проблем,
дағдылары.
возникающих в практической деятельности с
данной отрасли.
VKNITT630 Бағалы қағаздар нарығын іргелі және Фундаментальный и технический анализ рынка
4/FTARSB63 техникалық талдау
ценных бумаг
04/FTASM6 Кредит көлемі: ECTS-3
Объем кредитов: ECTS-3
304
Пререквизиттер:
Қаржылық
есептілікті Пререквизиты: Анализ финансовой отчетности
талдау және қаржылық нәтижелерді болжау. и прогнозирование финансовых результатов.
Қаржы нарығының тұрақтылық теориясы мен Теория и методика устойчивости финансового
әдістемесі. Қазіргі заманғы қаржы құралдары. рынка. Современные финансовые инструменты.
Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі және Постреквизиты: исследовательская практика и
диссертациялық жұмыс.
диссертационная работа.
"Бағалы қағаздар нарығының іргелі және Дисциплина «Фундаментальный и технический
техникалық талдауы" пәні бағалы қағаздарды анализ рынка ценных бумаг» предназначена для
талдау саласында қор нарығының мамандарын подготовки специалистов фондового рынка в
даярлауға арналған (қаржылық аналитика).
области анализа ценных бумаг (финансовая
Курстың мақсаты: студенттерге макросред аналитика).
іргелі
көрсеткіштерін
талдау,
салалық Цель курса заключается в том, чтобы привить
динамика және көпшілік компаниялардың магистрантам навыки по вопросам принятия
спецификалық
сипаттамаларын
талдау инвестиционных решений как на основе анализа
негізінде (негізгі қаржы коэффициенттері, фундаментальных показателей макросреды,
меншікті капитал құрылымы, Корпоративтік отраслевой
динамики
и
специфических
басқару
сапасы),
оларды
нарықтық характеристик публичных компаний (ключевых
инвесторлар алдында тартымды ететін, финансовых
коэффициентов,
структуры
сондай-ақ бағалардың графикалық мінез- собственного
капитала,
качества
құлқын талдау негізінде инвестициялық корпоративного управления), делающих их
шешімдер қабылдау мәселелері бойынша привлекательными
в
глазах
рыночных
дағдыларды үйрету болып табылады. Курста инвесторов, так и на основе анализа
қаржылық активтердің бағаларын моделдеудің графического поведения цен. В курсе
классикалық академиялық тәсілдері, сондай-ақ рассматриваются
как
классические
бағалы қағаздарды бағалаудың практикалық академические подходы к моделированию цен
әдістері,
инвестициялық
банктер финансовых активов, так и практические
бөлімшелерінің
және
брокерлік методы оценки ценных бумаг, практика
компаниялардың аналитикалық есептерін формирования
аналитических
отчетов

- methods for evaluating the effectiveness
of real and financial investments;
- skills to solve specific problems that arise
in practice with this industry.
Fundamental and technical analysis of
the securities market
The amount of credits: ECTS-3
Prerequisites:
Аnalyzing
financial
statements and forecasting financial results.
Theory and methodology of financial
market stability. Modern financial
instruments.
Post-requisites: research practice and
dissertation work..
The discipline "Fundamental and technical
analysis of the securities market" is
intended for training stock market
specialists in the field of securities analysis
(financial Analytics).
The purpose of the course is to teach
undergraduates skills in investment
decision-making based on the analysis of
fundamental indicators of the macro
environment, industry dynamics and
specific characteristics of public companies
(key financial ratios, equity structure,
quality of corporate governance) that make
them attractive in the eyes of market
investors, as well as on the analysis of
graphical price behavior.
The course covers both classical academic
approaches to financial asset price
modeling, as well as practical methods for
evaluating securities, the practice of
generating analytical reports by investment

қалыптастыру тәжірибесі, сонымен қатар
техникалық талдаудың қолданбалы тәсілдері,
сонымен
қатар
Metastock
7.0
Equis
компьютерлік
бағдарламасын
қолдану
қарастырылады. "Техникалық талдау" блогы
қолданбалы сипатқа ие және магистранттарға
құнды қағаздарды талдаудың практикалық
дағдыларын алуға мүмкіндік береді.
Курсты оқу нәтижесінде магистр:
Білу:
- қаржы нарықтарында "көпіршіктерді"
қалыптастыруды
түсіндіретін
негізгі
тұжырымдамалар;
-бағалы
қағаздар
мен
инвестициялық
активтерді
талдау
мен
бағалаудың
классикалық тәсілдері, макросреданы, салалық
ерекшелігі
мен
акциялар
Эмитенткомпанияларының ерекше және жүйелі
тәуекелдерін
кезең-кезеңмен
талдауды
қамтиды;
- қаржы нарығындағы жұмыстың дәстүрлі
инвестициялық стратегиялары (РЕ, PEG, pegy
және т.б. нарықтық мультипликаторлар
негізінде).
Меңгеру:
- қор индекстері мен компаниялар бойынша
қаржылық ақпаратпен жұмыс істеу (балансты
түсіну, пайда туралы есеп, ақша қаражатының
қозғалысы туралы);
- қаржылық есептілікке (борыштық жүктеме,
сатудың рентабельділігі, капитал бойынша
қайтарым) және болжамдық (EBITDA,
NOPAT, FCF, fcfe, EVA), салалардың
статистикалық
деректері
мен
макроэкономикалық
динамика
индикаторларын қоса алғанда түзетілген

подразделениями инвестиционных банков и
брокерскими компаниями, а также прикладные
приемы технического анализа, в том числе с
использованием компьютерной программы
Metastock 7.0 Equis. Блок «Технический анализ»
имеет прикладной характер и позволяет
магистрантам получить практические навыки
анализа ценных бумаг.
В результате изучения курса магистр должен:
Знать:
основные
концепции,
объясняющие
формирование «пузырей» на финансовых
рынках;
- классические подходы к анализу и оценке
ценных бумаг и инвестиционных активов,
включающие поэтапный анализ макросреды,
отраслевой специфики и специфических и
систематических рисков компаний-эмитентов
акций;
- традиционные инвестиционные стратегии
работы на финансовом рынке (на основе
рыночных мультипликаторов РЕ, PEG, PEGY и
других).
Уметь:
- работать с финансовой информацией по
фондовым индексам и компаниям (понимание
баланса, отчета о прибыли, о движении
денежных средств);
- самостоятельно проводить фундаментальный
анализ акций, основываясь на финансовой
отчетности (долговая нагрузка, рентабельность
продаж,
отдача
по
капиталу)
и
скорректированных аналитических показателях,
включая прогнозные (EBITDA, NOPAT, FCF,
FCFE, EVA), статистических данных отраслей и
индикаторах макроэкономической динамики;

Bank divisions and brokerage companies,
as well as applied techniques of technical
analysis, including using the Metastock 7.0
Equis computer program. The block
"Technical analysis" has an applied nature
and allows undergraduates to get practical
skills in securities analysis.
As a result of studying the course, the
master must:
Know:
- basic concepts that explain the formation
of "bubbles" in financial markets;
- classical approaches to the analysis and
evaluation of securities and investment
assets, including a step-by-step analysis of
the macro environment, industry specifics,
and specific and systematic risks of equity
issuers;
- traditional investment strategies for
working in the financial market (based on
market multipliers PE, PEG, PEGY and
others).
Be able to:
- work with financial information on stock
indexes and companies (understanding the
balance sheet, profit statement, cash flow);
- independently perform fundamental
analysis of shares based on financial
statements (debt load, return on sales,
return on capital) and adjusted analytical
indicators, including forecast indicators
(EBITDA, NOPAT, FCF, FCFE, EVA),
industry statistics and indicators of
macroeconomic dynamics;
- compare markets (stock indexes) and
individual shares of companies by
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Талдамалық көрсеткіштерге негізделе отырып,
акцияларға іргелі талдау дербес жүргізу;
- инвестициялық тартымдылық бойынша
компаниялардың нарықтары (қор индекстері)
мен жеке акцияларын, соның ішінде дамушы
капитал
нарықтарының
ерекшелігін
(ақпараттың, елдік тәуекелдердің болуы)
ескере отырып салыстырмалы тәсіл негізінде
салыстыру.
Істей білу:
-рыноктардың
төмен
өтімділігін
және
сегменттелуін, сондай-ақ жоғары саяси
тәуекелдерді ескере отырып, капиталдың
дамушы
нарықтарындағы
жария
компаниялардың инвестициялық тартымды
акцияларын анықтау дағдылары;
- техникалық талдау әдістерімен, оның
көмегімен нақты зерттеулер жүргізу, олардың
нәтижелерін
талдау
және
олардың
қорытындысын жасау.
Қазақстанның сақтандыру нарығы
Кредит көлемі: ECTS-3
Пререквизиттер:
Қаржылық
есептілікті
талдау және қаржылық нәтижелерді болжау.
Қаржы нарығының тұрақтылық теориясы мен
әдістемесі. Қазіргі заманғы қаржы құралдары.
Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі және
диссертациялық жұмыс.
"Қазақстанның сақтандыру нарығы" пәнін
оқытудың
мақсаты
магистранттардың
Қазақстан Республикасындағы сақтандыру
нарығының жұмыс істеу сипаты туралы білім
алуы болып табылады.
Курстың міндеті отандық сақтандыру
нарығының қалыптасуы мен даму мәселелерін
зерттеу болып табылады, әсіресе нарықтық

- сопоставлять рынки (фондовые индексы) и
отдельные акции компаний по инвестиционной
привлекательности, в том числе, на основе
сравнительного подхода с учетом специфики
развивающихся рынков капитала (наличия
информации, страновых рисков).
Владеть:
- навыками
выявления
инвестиционнопривлекательных акций публичных компаний
на развивающихся рынках капитала с учетом их
низкой ликвидности и сегментированности
рынков, а также высоких политических рисков;
- методами технического анализа, с его
помощью проводить конкретные исследования,
анализировать их результаты и делать выводы
их них.

investment attractiveness, including on the
basis of a comparative approach, taking
into account the specifics of emerging
capital markets (availability of information,
country risks).
To own:
- skills to identify investment-attractive
shares of public companies in emerging
capital markets, taking into account their
low liquidity and segmented markets, as
well as high political risks;
- methods of technical analysis, using it to
conduct specific research, analyze their
results and draw conclusions from them.

Страховой рынок Казахстана
Объем кредитов: ECTS-3
Пререквизиты: Анализ финансовой отчетности
и прогнозирование финансовых результатов.
Теория и методика устойчивости финансового
рынка. Современные финансовые инструменты.
Постреквизиты: Исследовательская практика и
диссертационная работа.
Целью преподавания дисциплины «Страховой
рынок Казахстана» является приобретение
магистрантами
знаний
о
характере
функционирования рынка страхования в
республике Казахстан.
Задачей курса является изучение проблем
становление и развития отечественного рынка
страхования, особенно в переходный период к

The insurance market of Kazakhstan
The amount of credits: ECTS-3
Prerequisites:
Аnalyzing
financial
statements and forecasting financial results.
Theory and methodology of financial
market stability. Modern financial
instruments.
Post-requisites: research practice and
dissertation work.
The purpose of teaching the discipline
"Insurance market of Kazakhstan" is to
acquire knowledge of the nature of the
functioning of the insurance market in the
Republic of Kazakhstan.
The purpose of the course is to study the
problems of formation and development of

экономикаға өтпелі кезеңде.
Оқыту нәтижелері:
Білу:
- сақтандырудың мақсаттары мен міндеттері,
сақтандырудың түрлері мен нысандары;
- актуарлық есептердің ерекшеліктері;
- сақтандыру ісін ұйымдастырудың құқықтық
негіздері;
- сақтандыру нарығының құрылымы;
- сақтандыру нарығын ұйымдастырудың
қаржылық негіздері;
Қолдану:
- сақтандыру тәуекелін бағалау, сақтандыру
тарифін
есептеу,
сақтандыру
сыйлықақысының
мөлшерін
есептеу,
сақтандыру өтемін есептеу үшін сақтандыру
тәжірибесіндегі теориялық білім;
- Қазақстан Республикасының сақтандыру
нарығын дамыту бойынша статистикалық
және ақпараттық материалдарға талдау
жүргізу;
Меңгеру:
- сақтандыру қызметінің қаржылық негіздерін
бағалау әдістемелерімен және сақтандыру
ұйымдарының қаржылық және инвестициялық
қызметінің тиімділігін бағалауға талдау
жүргізу;
Істей білу:
- қаржылық талдаудың әртүрлі әдістерін
қолдану негізінде сақтандыру саласындағы
мәселелерді шешу үшін алынған білімді
қолдану.
HSI6305/MS
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Халықаралық сақтандыру ісі
Кредит көлемі: ECTS-3
Пререквизиттер:
Қаржылық

рыночной экономике.
Результаты обучения:
Знать:
- цели и задачи страхования, виды и формы
страхования;
- особенности актуарных расчетов;
- правовые основы организации страхового
дела;
- структуру страхового рынка;
- финансовые основы организации страхового
рынка;
Применять:
- теоретические знания в страховой практике
для оценки страхового риска, расчета
страхового тарифа, расчета размера страховой
премии, страхового возмещения;
- осуществлять анализ статистических и
информационных материалов по развитию
страхового рынка Республики Казахстан за ряд
лет;
Владеть:
- методиками оценки финансовых основ
страховой деятельности и проводить анализ
оценки
эффективности
финансовой
и
инвестиционной
деятельности
страховых
организаций;
Уметь:
- применять полученные знания для решения
проблем в области страхования на основе
использования различных методов финансового
анализа.

the domestic insurance market, especially
in the transition period to a market
economy.
Learning outcome:
Know:
- goals and objectives of insurance, types
and forms of insurance;
- features of actuarial calculations;
- legal basis of insurance business
organization;
- structure of the insurance market;
- financial foundations of the insurance
market organization;
Apply:
- theoretical knowledge in insurance
practice for assessing the insurance risk,
calculating the insurance rate, calculating
the amount of the insurance premium,
insurance compensation;
- analyze statistical and information
materials on the development of the
insurance market of the Republic of
Kazakhstan for a number of years;
Own:
- methods for evaluating the financial basis
of insurance activities and analyze the
effectiveness of financial and investment
activities of insurance organizations;
Be able to:
- apply the acquired knowledge to solve
problems in the field of insurance based on
the use of various methods of financial
analysis.
Международное страховое дело
International insurance business
Объем кредитов: ECTS-3
The amount of credits: ECTS-3
есептілікті Пререквизиты: Анализ финансовой отчетности Prerequisites:
Аnalyzing
financial

талдау және қаржылық нәтижелерді болжау.
Қаржы нарығының тұрақтылық теориясы мен
әдістемесі. Қазіргі заманғы қаржы құралдары.
Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі және
диссертациялық жұмыс.
Пәнді оқыту мақсаты: студенттерге туристік
индустриядағы халықаралық сақтандыру ісінің
мақсаттары мен әдістері, оның байланыстары,
сақтандыру ұйымдарының түрлері және оның
ерекшеліктері туралы жалпы түсінік беру.
Пәнді оқыту міндеттері:
- түрлі құбылыстар мен процестерді ғылыми
талдау және болжау әдістерін меңгеру, оларды
өзінің кәсіби қызметінде қолдана білу;
- қызметтер
шығармашылық
әлеуетті,
бастаманы және жаңашылдықты дамыту,
практикалық дағдыларды игеру үшін жағдай
жасау;
- туризм, оны ұйымдастыру, жоспарлау
және дамыту саласында сапалы кәсіби білім,
Кәсіби құзыреттілік алу.
Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар білуі
тиіс:
- сақтандыру операцияларының түрлері мен
нысандары;
- сақтандыру қызметінің технологиясы; сақтандыру ісінің мақсаттары мен бағыттары.
Пәнді
оқу
нәтижесінде
магистранттар
меңгеруі керек:
- сақтандыру саласында зерттеулер жүргізу;
- сақтандыру тарифтерін есептеу;
- сақтандыру шарттарын жасау.
Істей білу:
- ҚР шарттарында сақтандырудың әртүрлі
түрлерін тиімді жүргізу және халықаралық
сақтандыруды;

и прогнозирование финансовых результатов.
Теория и методика устойчивости финансового
рынка. Современные финансовые инструменты.
Постреквизиты: Исследовательская практика и
диссертационная работа.
Цель преподавания дисциплины: дать
магистрантам общее представление о целях и
методах международного страхового дела в
туристской индустрии, и его связях, видов
страховых организаций и его особенностях.
Задачи изучения дисциплины:
- овладение методами научного анализа и
прогнозирования
различных
явлений
и
процессов, умения их использовать в своей
профессиональной деятельности;
- создание условий для развития творческого
потенциала, инициативы и новаторства,
приобретения практических навыков;
- получение качественного профессионального
образования, профессиональной компетенции в
области
туризма,
его
организации,
планирования и развития.
В
результате
изучения
дисциплины
магистранты должны знать:
- виды и формы страховых операций;
- технологию страховой деятельности; - цели и
направления страхового дела.
В
результате
изучения
дисциплины
магистранты должны уметь:
- вести исследования в области страхования;
- рассчитывать страховые тарифы;
- заключать страховые договора.
Обрести следующие навыки:
• эффективного проведения разных видов
страхования, в условиях РК и международного
страхования;

statements and forecasting financial results.
Theory and methodology of financial
market stability. Modern financial
instruments.
Post-requisites: research practice and
dissertation work.
The purpose of teaching the discipline: to
give undergraduates a General idea of the
goals and methods of international
insurance in the tourism industry, and its
connections,
types
of
insurance
organizations and its features.
Tasks of studying the discipline:
- mastering the methods of scientific
analysis and forecasting of various
phenomena and processes, the ability to use
them in their professional activities;
- creating conditions for the development of
creative potential, initiative and innovation,
and the acquisition of practical skills;
- obtaining high-quality professional
education, professional competence in the
field of tourism, its organization, planning
and development.
As a result of studying the discipline,
undergraduates should know:
- types and forms of insurance operations;
- technology of insurance activity; - goals
and directions of insurance business.
As a result of studying the discipline,
undergraduates should be able to:
- conduct research in the field of insurance;
- calculate insurance rates;
- to conclude the insurance contract.
Acquire the following skills:
- effective implementation of various types

• сақтандыру ұйымдарының қаржылық және • оценки эффективности финансовой и of insurance, in the conditions of
инвестициялық қызметінің тиімділігін бағалау. инвестиционной
деятельности
страховых Kazakhstan and international insurance;
организаций.
- evaluating the effectiveness of financial
and investment activities of insurance
organizations.

