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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

2

5

1

1

5

1

1

3

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

Пән коды/ Код дисциплины

4
5
Базалық пән (БП) / Базовые дисциплины (БД) – 18 кредит / кредитов
Обязательный компонент (ВК) 18 кредит
MBM7201/MGU7201/MPA7201
Мемлекеттік басқаруды модернизациялау (жаңғырту)
/Модернизация
государственного
управления/
Modernization of public administration
KMZM7205/SMFM7205/MMFM7205
Қаржылық
менеджменттің
заманауи
механизмдері/Современные
механизмы финансового
менеджмента/ Modern mechanisms of financial management
FX7204/API7204/AW7204
Академиялық хат/Академическое письмо/ Academic writing
Ғылыми зерттеу әдістері/Методы научных исследований/
Methods of scientific research
Кәсіптік пән (КП) / Профилирующие дисциплины (ПД) – 30 кредит / кредитов
Обязательный компонент 5 кредит
HBK7301/MBN7301/IBS7301
Халықаралық банктік қадағалау (Базель-2. Базель3)/Международный банковский надзор (Базель-2. Базель-3)/
International banking supervision (Basel-2. Basel-3)
Элективные дисциплины 25 кредит
MKS7203/FPG7203/FPS7203
Мемлекеттің қаржы саясаты /Финансовая политика
государства/ Financial policy of the state
MKTzhTM7203/GFTiP7203/PFTP7203
Мемлекеттік қаржы: теория және тәжірибе мәселелері
/Государственные финансы: вопросы теории и практики/
Public Finance: theory and practice
GZA7202/MNI7202/MSR7202

ZhZhMS7302/MPYG7302/MPCG7302

HTZh7302/MPS7302/IPS7302
1

1

5

Пәннің аты/ Наименование дисциплины

KRSSzhA7303/NiARK7303/TARK7303

KRSSOM7303/ABNRK7303/CITRK7303

Жаһандану жағдайындағы монетарлық саясат /Монетарная
политика в условиях глобализации/ Monetary policy in the
context of globalization
Халықаралық төлем жүйесі /Международная платежная
система/ International payment system
ҚР Салық салу және әкімшілендіру /Налогообложение и
администрирование в РК/ Taxation and administration in the
Republic of Kazakhstan
Қазақстан Республикасындағы салық салудың өзекті
мәселелері/Актуальные
вопросы
налогообложенияв

1

2

2

HVZh7304/MVS7304/IMS7304
AKN7304/MFR7304/GFM7304

1

2

2

KNMR7305/GRFR7305/SRFM7305

KYKBzhA7305/FKiAFO7305/FCAofFO7305

1

2

2

KRKZnKDT7306/STRFS7306/CTDFSRK7306

KRKNDM7306/PRFRRK7306/PDFMRK7306

1

2

4

KNKYB7307/OUDFR7307/OMFMA7307

KNTM7307/RMFR7307/FMRM7307

№
1
1

Код
дисциплины
2
MBM7201/MGU
7201/MPA7201

ПӘННІҢ АТЫ

Республике Казахстан/ Current issues of taxation in the
Republic of Kazakhstan
Халықаралық валюта жүйесі /Международная валютная
система/ International monetary system
Әлемдік қаржы нарықтары /Мировые финансовые рынки/
Global financial market
Қаржы нарығын мемлекеттік реттеу /Государственное
регулирование финансового рынка/ State regulation of the
financial market
Қаржы ұйымдарын қаржылық бақылау және аудит
/Финансовый контроль и аудит финансовых организации/
Financial control and audit of financial organizations
ҚР қаржы жүйесінің қазіргі даму тенденцияла
/Cовременные тенденции развития финансовой системы
РК/ Current trends in the development of the financial system
of the Republic of Kazakhstan
ҚР қаржы нарығының даму мәселелері /Проблемы
развития финансового рынка РК/ Problems of development
of the financial market of the Republic of Kazakhstan
Қаржы нарығының қызметін ұйымдастыру және басқару
/Организация и управление деятельности финансового
рынка/ Organization and management of financial market
activities
Қаржы нарығының тәуекел менеджменті/Риск менеджмент
финансового рынка/ Financial market risk management

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3
4
Мемлекеттік
басқаруды Название дисциплины: Модернизация
модернизациялау (жаңғырту)
государственного управления
Кредит көлемі: ECTS - 5
Объем в кредитах: ECTS–5
Пререквизиттер:
Қаржы. Пререквизиты:
Финансы.
Корпоративтік қаржы.
Корпоративные финансы.

NAME OF THE DISCIPLINE
5
Name of the discipline: Modernization of
Public Administration
Credit volume: ECTS-5
Pre-requisites:
Theory
of
Public
Administration, Public Service, Theory of

Постреквизиттер:
докторлық
диссертацияны жазу
Пән оқыту мақсаты: докторанттардың
мемлекеттік
басқару
саласындағы
ғылыми-теориялық білімдердің біртұтас
жүйесін
меңгеру,
көпшілік
әкімшіліктендіру саласындағы кәсіби
құзыреттілікті
тереңдету
және
динамикалық қоғамдық өмірдің сынқатерлеріне адекватты жауап табу
қабілеті.
Мемлекеттік қызметті жаңғырту және
басқару мәселелері мемлекеттілікті
нығайту
және
қазақстандық
демократияны дамыту, Мемлекеттік
басқарудың жаңа түрін қалыптастыру,
жоспарлар
мен
бағдарламаларды
әзірлеуге мемлекеттік органдардың
жауапкершілігін күшейту, басқаруды
орталықсыздандыруды жүргізу, Кәсіби
мемлекеттік аппаратты қалыптастыру
жолымен мемлекет пен қоғамның жаңа
міндеттері мен даму перспективаларын
ескере отырып өзекті болып табылады.
Қысқаша
мазмұны:
Мемлекеттік
басқарудың
әлеуметтік,
ұйымдастырушылық-функционалдық,
ақпараттық-коммуникациялық, кәсібикадрлық және құқықтық тетіктерін
қамтиды және:
- мемлекеттік басқару, Мемлекеттік
қызмет және мемлекеттік органдардың
қызметін цифрландыру реформалары;

Постреквизиты: написание докторской
диссертации
Целью преподавания дисциплины
является: овладение докторантами
целостной
системой
научнотеоретических знаний в области
государственного
управления,
углубления
профессиональных
компетенций в сфере публичного
администрирования и способности
находить адекватные ответы на вызовы
динамичной общественной жизни.
Вопросы
модернизации
государственной службы и управления
являются актуальными с учетом новых
задач
и
перспектив
развития
государства
и
общества
путем
укрепление
государственности
и
развития казахстанской демократии,
формирование
нового
типа
государственного управления, усиления
ответственности
государственных
органов за разработку планов и
программ, проведение децентрализации
управления,
формирование
профессионального государственного
аппарата.
Краткое содержание:
Предметная
область
дисциплины
охватывает
социальный,
организационно-функциональный,
информационно-коммуникационный,
профессионально-кадровый и правовой

State and Law
Postgraduate studies: writing a doctoral
dissertation
The aim of teaching the discipline is:
mastering of a holistic system of scientifictheoretical
knowledge
in
public
administration, deepening of professional
competencies in public administration and
the ability to find adequate answers to the
challenges of a dynamic social life.
Questions of modernization of public
service and management are actual in view
of new tasks and prospects of development
of the state and society by strengthening of
statehood and development of the
Kazakhstan democracy, formation of new
type of public administration, strengthening
of responsibility of public authorities for
development of plans and programs,
carrying out of decentralization of
management, formation of professional
public administration.
Short summary:
The subject area of the discipline covers
social, organizational and functional,
information
and
communication,
professional and legal mechanisms of public
administration and includes study:
- Reforms of public administration, public
service and digitalization of public bodies'
activities;
- Monitoring of organizational risks and

- мемлекеттік аппарат жұмысында
ұйымдастыру
тәуекелдерін
және
олардың төмендеуін мониторингілеу;
- жеке және заңды тұлғаларға
мемлекеттік қызмет көрсету сапасын
арттыру;
- мемлекеттік басқару мен мемлекеттік
қызметтің
құқықтық
негіздерін
жетілдіру, атап айтқанда мемлекеттік
қызмет
туралы
заңнаманы
кодификациялау,
мемлекеттік
қызметшілерді
құқықтық
оқыту,
мемлекеттік органдардың (лауазымды
адамдардың) мемлекет және қоғам
алдындағы жауапкершілігі, сондай-ақ
мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа
қарсы саясаты мәселелері.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Білуі қажет:
- мемлекеттік басқарудың теориялықәдіснамалық негіздері;
- мемлекеттік басқару жүйесі;
- мемлекеттік басқару тетігі;
Қазақстан
Республикасында
мемлекеттік
басқаруды
жаңғырту
ерекшеліктері.
Істей алуы қажет:
-мемлекеттік басқаруды жаңғыртудың
негізгі өлшемдерінің бірі ретінде
ғылыми-практикалық тәсілді пайдалану,
мемлекеттік басқару саласында кәсіби
функцияларды
іске
асырумен
байланысты мақсаттар қою және

механизмы
государственного
управления и включает в себя изучение:
реформы
государственного
управления, государственной службы и
цифровизации
деятельности
государственных органов;
- мониторинг организационных рисков
и
их
снижения
в
работе
государственного аппарата;
повышения
качества
оказания
государственных услуг физическим и
юридическим лицам;
- совершенствование правовых основ
государственного
управления
и
государственной службы, а именно
вопросы кодификации законодательства
о государственной службе, правового
обучения государственных служащих,
Ответственности
государственных
органов (должностных лиц) перед
государством и обществом, а также
вопросы антикоррупционной политики
государства.
Ожидаемые результаты изучения:
Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
Знать:
- теоретико-методологические основы
государственного управления;
- систему
государственного
управления;
- механизм
государственного
управления;

their reduction in the work of the state
apparatus;
- Improving the quality of public services
provided to individuals and legal entities;
- Improvement of the legal framework of
public administration and civil service,
namely, issues of codification of legislation
on civil service, legal training of civil
servants, the responsibility of government
agencies (officials) to the state and society,
as well as issues of anti-corruption policy of
the state.

Expected results of the study:
Doctoral candidates who have studied this
discipline must:
Know:
Theoretical
and
methodological
foundations of public administration,
- the system of public administration,
- public management mechanism,
- features of modernization of public
administration in the Republic of
Kazakhstan
Know how:
- To use the scientific and practical approach
as one of the main criteria for modernization
of public administration, to set goals and
formulate
tasks
related
to
the
implementation of professional functions in
public administration; to carry out scientific

міндеттерді тұжырымдау;
Дағдылануы қажет:
- басқару қызметін оңтайландыру
мүддесінде
мемлекеттік
билік
органдарының
әлеуметтік
практикасының
құбылыстары
мен
үрдістерін ғылыми талдауды жүзеге
асыру;
- саяси және әкімшілік шешімдерді
әзірлеудің,
іске
асырудың
және
бағалаудың қазіргі заманғы әдістері мен
технологияларын қолдану.
Оқытудың
нәтижелері
бойынша
бакалавр төмендегі құзыреттерге қол
жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
- қоғамдық қызметтің құзыреті;
- этикалық мінез-құлықтың құзыреті.
Кәсіби этика талаптарын білу және осы
талаптарға
сәйкес
оқуға
түсуге
дайындық;
- азаматтармен және азаматтық қоғам
институттарымен, басқа да ұйымдармен
сындарлы
өзара іс-қимыл
жасау
құзыреті. Азаматтық демократиялық
қоғам құндылықтары негізінде диалогқа
қабілеттілік және дайындық; ғылыми
зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу
құзыреттері;
- жаңа білім алу мақсатында ғылымизерттеу және инновациялық қызметті
жүзеге асыра білу;
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):

- особенности
модернизации
государственного
управления
в
Республике Казахстан.
Уметь:
ииспользовать научно-практический
подход в качестве одного из основных
критериев
модернизации
государственного управления, ставить
цели
и
формулировать
задачи,
связанные
с
реализацией
профессиональных функций в сфере
государственного управления;
осуществлять
научный
анализ
явлений и процессов социальной
практики органов государственной
власти в интересах оптимизации их
управленческой деятельности;
применять современные методики и
технологии разработки, реализации и
оценки
политических
и
административных решений;
По результатам обучения должен
обладать навыками:
работы с нормативными актами,
иными документами, касающимися
организации
государственного
управления;
аргументированного
изложения собственной точки зрения по
вопросам
организации
государственного управления, давать
рекомендации
по
вопросам
модернизация
государственного
управления,
реформированию

analysis of the phenomena and processes of
social practice of public authorities in the
interests
of
optimization
of
their
management activities; to apply modern
methods and technologies for the
development,
implementation
and
evaluation of political and administrative
decisions.
According to the results of training must
have skills:
- work with regulations, other documents
related to the organization of public
administration; reasoned presentation of his
own viewpoint on the organization of public
administration, to make recommendations
on
the
modernization
of
public
administration, public service reform and
personnel policy in the Republic of
Kazakhstan.

Based on the training results, he must
master the following competences:
- General cultural competencies:
- public service competence;
- competence of ethical behavior.
Knowledge of the requirements of
professional ethics and willingness to act in
accordance with these requirements;
- competence of constructive interaction
with citizens and civil society institutions,
other organizations. Ability and willingness
to engage in dialogue based on the values of

- мемлекеттік және жергілікті басқару
және өзін-өзі басқару саласында талдау,
ұйымдастыру
және
жоспарлау
қабілетіне ие болу;
мемлекеттік
органдардың
ісшараларын
мемлекет
пен
өңір
дамуының
жалпы
стратегиясымен
байланыстыра білу;;
- әлемдегі саяси үдерістердің, әлемдік
экономика мен жаһанданудың қазіргі
даму
тенденцияларын
түсіну,
халықаралық
бәсекелестік
мәселелерінде бағдарлану;
- стратегиялық, ағымдағы және жедел
бақылау жүйесін әзірлеу, қызметтің
түрлі
салаларында
операцияларды
басқарудың қазіргі заманғы әдістері мен
принциптерін меңгеру ; ;
- ақпаратты талдау, жүйелеу және
жалпылау, мемлекеттік және жергілікті
басқару және өзін-өзі басқару жүйесін
жетілдіру
бойынша
ұсыныстар
дайындау.
Бағдарлама жетекшісі:
Караев А.А. – з.ғ.к., қауымдастырылған
профессор.
Уварова
Н.В.
з.ғ.к.,
PhD,
қауымдастырылған профессор.

государственной службы и кадровой
политики в Республике Казахстан.
По результатам обучения должен
овладеть
следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции
(ОК):
компетенция
общественного
служения;
компетенция этического поведения.
Знание требований профессиональной
этики и готовность поступать в
соответствии с этими требованиями;
компетенция
конструктивного
взаимодействия с гражданами и
институтами гражданского общества,
другими организациями. Способность и
готовность к диалогу на основе
ценностей
гражданского
демократического
общества;
компетенциями
организации
и
проведения научных исследований;
умение
осуществлять
научноисследовательскую и инновационную
деятельность в целях получения нового
знания;
Профессиональные
компетенции
(ПК):
обладать способностью к анализу,
организации и планированию в области
государственного
и
местного
управления и самоуправления;
уметь планировать мероприятия

civil democratic society; competence to
organize and conduct scientific research;
- The ability to conduct research and
innovation activities in order to acquire new
knowledge;
- Professional competences (PC):
- Have the capacity to analyse, organise and
plan in public and local governance and selfgovernance;
- be able to plan the activities of public
authorities in connection with the overall
development strategy of the state and the
region;
- understand current trends in political
processes in the world, the world economy
and globalization, and navigate international
competition issues;
- develop systems of strategic, current and
operational control, possess principles and
modern methods of operations management
in various spheres of activity;
- be able to analyze, systematize and
summarize information, prepare proposals
for improving the system of state and local
governance and self-government
Program leader:
Karaev A. A .- PhD., associate Professor.
Uvarova N. V. - PhD, associate Professor.

государственных органов в увязке с
общей стратегией развития государства
и региона;
понимать современные тенденции
развития политических процессов в
мире,
мировой
экономики
и
глобализации,
ориентироваться
в
вопросах международной конкуренции;
разрабатывать
системы
стратегического,
текущего
и
оперативного
контроля,
владеть
принципами и современными методами
управления операциями в различных
сферах деятельности;
уметь
анализировать,
систематизировать
и
обобщать
информацию, готовить предложения по
совершенствованию
системы
государственного
и
местного
управления и самоуправления
Руководитель программы:
Караев А.А. – к.ю.н., ассоцированный
профессор.
Уварова Н.В. к.ю.н., PhD,
ассоцированный профессор.
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Қаржылық менеджменттің заманауи
механизмдері
Кредит көлемі: ECTS -5
Пререквизиттер:
Экономикалық
теория,
Корпоративтік
қаржы,
регрессиялық талдау, корреляциялық
талдау, қаржылық есептеулер,.

Современные
механизмы
финансового менеджмента
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты: Экономическая теория,
корпоративные финансы,
регрессионный анализ, корреляционный
анализ, финансовые вычисления

Modern
mechanisms
of
financial
management
Credit volume: ECTS-5
Pre-requisites: Economic theory, corporate
finance, regression analysis, correlation
analysis, financial calculations
Postgraduate studies: doctoral dissertation

Постреквизиттер:
Докторлық
диссертация
Пәннің мақсаты: оқу пәнінің мақсаты:
қаржылық менеджерлерді жалпыға
танылған халықаралық стандарттарға
сәйкес даярлау, CFA бағдарламасы
бойынша емтихан тапсыру үшін
тыңдаушыларды даярлау.
Қысқаша
мазмұны:
Курстың
бағдарламасы мазмұны, күрделілігі
және
құрылымы
бойынша
CFA
дипломдалған
қаржы
талдауына
емтихан тапсыру кезінде бірінші
деңгейдің талаптарына сәйкес келеді.
Қосымша сұрақтар енгізілген: бизнес
құнын бағалау кезінде опциондар
теориясын қолдану, тәуекелді бағалау
мен портфельді басқарудың озық
шаралары,
қаржыда
формальды
логиканы пайдалану
Күтілетін нәтижелер:
Білім:
макро-және микродеңгейде
қазіргі заманғы экономиканың жұмыс
істеу заңдылықтары; ұйымдарда өтетін
негізгі бизнес-процестер; ұйымдарда
қолданылатын
қаржылық
менеджменттің
негізгі
әдістері,
тәсілдері, тәсілдері мен құралдары;
активтерді, инвестициялық жобаларды
бағалаудың, қаржылық жоспарларды
жасаудың принциптері, тәсілдері мен
әдістері; ұйым қызметін қаржыландыру
көздерінің құрамы мен құрылымы;

Постреквизиты: докторская
диссертация
Целью
учебной
дисциплины
является: подготовка финансовых
менеджеров
в
соответствии
с
общепризнанными
международными
стандартами, подготовка слушателей
для сдачи экзаменов по программе CFA
Краткое
содержание:
Программа
курса, по содержанию, сложности и
структуре, соответствует требованиям
первого уровня при сдаче экзаменов на
дипломированного
финансового
аналитика – CFA. Дополнительно
включены вопросы: применения теории
опционов при оценке стоимости
бизнеса, продвинутые меры оценки
риска
и
управления
портфелем,
использование формальной логики в
финансах.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
закономерности
функционирования
современной
экономики на макро- и микроуровне;
основные
бизнес-процессы,
протекающие в организациях; основные
методы,
способы,
приемы
и
инструменты
финансового
менеджмента,
применяемые
в
организациях; принципы, способы и
методы
оценки
активов,
инвестиционных проектов, составления
финансовых планов; состав и структуру

The aim of teaching the discipline is:
preparation of financial managers in
accordance with generally recognized
international standards, preparation of
students for exams under the CFA program
Summary: The course program, in terms of
content, complexity and structure, meets the
requirements of the first level when passing
exams for a certified financial analyst CFA. Additionally, the following issues are
included: the use of options theory in
assessing the value of a business, advanced
risk assessment and portfolio management
measures, the use of formal logic in finance.
Expected results of the study:
Knowledge: the laws of the functioning of
the modern economy at the macro and micro
levels; the main business processes taking
place in organizations; the main methods,
methods, techniques and tools of financial
management
used
in
organizations;
principles, methods and methods of asset
valuation, investment projects, financial
planning; composition and structure of
sources of financing of the organization;
Skills: to analyze financial statements and
make a financial forecast for the
development of the organization; to assess
the risks, profitability and effectiveness of
financial and investment decisions; to be
able to evaluate financial decisions made in
terms of their impact on the creation of
value (value) of the company; to justify

Біліктілік:
қаржылық есептілікті
талдау және Ұйымның дамуының
қаржылық
болжамын
жасау;
қабылданатын
қаржылық
және
Инвестициялық
шешімдердің
тәуекелдерін,
кірістілігін
және
тиімділігін
бағалау;
қабылданатын
қаржылық
шешімдерді
олардың
компанияның құндылығын (құнын)
құруға әсері тұрғысынан бағалай білу;
айналым капиталын басқару және
қаржыландыру
көздерін
таңдау
саласындағы шешімдерді негіздеу;
Дағдылар:
экономикалық және
қаржылық
терминологияны;
экономикалық зерттеу әдіснамасын;
экономикалық деректерді өңдеу мен
талдаудың қазіргі заманғы әдістерін;
экономикалық
процестер
мен
құбылыстарды
микро
деңгейде
сипаттайтын
экономикалық
көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың
қазіргі заманғы әдістерін; қаржылық
есептілікті талдау және қаржылық
болжамдау
әдістерін;
қаржы
нарықтарын инвестициялық талдау
және талдау әдістерін.
Құзыреттіліктер:
опциондар теориясын қолдана отырып
бизнесті бағалау.
Бағдарламасының
Серикбаева С.Г.

источников
финансирования
деятельности организации;
Умения: анализировать финансовую
отчетность и составлять финансовый
прогноз
развития
организации;
оценивать
риски,
доходность
и
эффективность
принимаемых
финансовых
и
инвестиционных
решений;
уметь
оценивать
принимаемые финансовые решения с
точки зрения их влияния на создания
ценности
(стоимости)
компании;
обосновывать
решения
в
сфере
управления оборотным капиталом и
выбора источников финансирования;
Навыки: специальной экономической
и
финансовой
терминологией;
методологией
экономического
исследования; современными методами
обработки и анализа экономических
данных; современными методиками
расчета и анализа экономических
показателей,
характеризующих
экономические процессы и явления на
микроуровне;
методами
анализа
финансовой отчетности и финансового
прогнозирования;
методами
инвестиционного анализа и анализа
финансовых рынков.
Компетенции: оценки бизнеса с
применением теории опционов.
жетекшісі: Руководитель программы:
Серикбаева С. Г.

decisions in the field of working capital
management and the choice of sources of
financing;
Skills: special economic and financial
terminology; methodology of economic
research; modern methods of processing and
analysis of economic data; modern methods
of calculation and analysis of economic
indicators
characterizing
economic
processes and phenomena at the micro level;
methods of analysis of financial statements
and financial forecasting; methods of
investment analysis and analysis of financial
markets.
Competencies: business valuation using
options theory.
Program Manager: Serikbayeva S. G.
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Академиялық хат
Кредит көлемі: ECTS – 3
Пререквизиттер: Қоғамдық денсаулық
және денсаулық сақтау; денсаулықты
нығайту және аурулардың алдын алу
Постреквизиттер:
Пәнді
оқытудың
мақсаты:
докторанттарды академиялық сипаттағы
жазбаша мәтіндерді жасаудың негізгі
қағидаттарының
негізгі
қажетті
ұғымдарымен, терминдерімен және
қазіргі заманғы тұжырымдамаларымен
таныстыру.
Оларға
академиялық
сипаттағы жазбаша мәтіндерді оқу және
зерттеу
саласында
практикалық
дағдыларды игеруге көмектесу.
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән
докторанттарды ғылыми ақпаратты
жазу және баяндау негіздеріне оқытуға,
ғылыми мәтіндермен жұмыс істеуге
бағытталған.
Құзыреттер:
Жалпы құзыреттер: кәсіби этикалық
қағидаларды ұстану кәсіби қызмет
барысында оқу құндылықтарын өз
мысалында пайдалану этикалық және
моральдық
мәселелер
бойынша
коммуникациялық стратегиялар мен
әдістерді жүзеге асырады. Жұмысқа
байланысты
маңыздылығы
мен
маңыздылығын анықтау үшін жаңа
идеяларды,
шығармашылық
шешімдерді қолдану, ақпаратты талдау,

Академическое письмо
Объем в кредитах: ECTS – 3
Пререквизиты:
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Укрепление здоровья и профилактика
заболеваний
Постреквизиты:
Целью преподавания дисциплины
является: Ознакомить докторантов с
основными необходимыми понятиями,
терминами
и
современными
концепциями
базовых
принципов
создания
письменных
текстов
академического характера. Помочь им
приобрести практические навыки в
области создания письменных текстов
академического характера, как учебных,
так и исследовательских.
Краткое
описание
дисциплины:
Дисциплина направлена на обучение
докторантов основам написания и
изложения
научной
информации,
работы с научными текстами.
Компетенции:
Общие компетенции: Придерживаться
профессиональных
этических
принципов Использовать ценности
обучения
на
протяжении
профессиональной деятельности на
собственном
примере
Реализует
коммуникационные стратегии и методы
по этическим и моральным вопросам.
Применять новые идеи, творческие

Academic writing
Volume in credits: ECTS - 3
Prerequisites: Public health and healthcare;
Health promotion and disease prevention
Post-requirements:
The purpose of teaching the discipline is:
To familiarize doctoral students with the
basic necessary concepts, terms and modern
concepts of the basic principles of creating
written texts of an academic nature. To help
them acquire practical skills in the field of
writing academic texts, both educational and
research.
Brief description of the discipline: The
discipline is aimed at teaching doctoral
students the basics of writing and presenting
scientific information, working with
scientific texts.
Competencies:
General
competencies:
Adhere
to
professional ethical principles And use the
values of learning throughout professional
activity
by
example
Implements
communication strategies and methods on
ethical and moral issues. Apply new ideas,
creative solutions to determine the
significance and its importance related to
work, analyze, synthesize information and
make
informed
decisions
for
the
implementation of evidence-based research
results. Analyze the knowledge necessary
for professional activity and continuing
education. Integrate knowledge of different

синтездеу және ғылыми зерттеулердің
дәлелді нәтижелерін енгізу үшін
негізделген шешімдер қабылдау. Кәсіби
қызмет пен үздіксіз білім алу үшін
қажетті білімді талдау. Жаңа бейтаныс
жағдайлар мен жағдайларда мәселелерді
шешу үшін әртүрлі пәндер бойынша
білімді біріктіру. Денсаулық сақтау
жүйесін ұйымдастыру мен басқаруда
күрделі
және
стандартты
емес
жағдайларда дербес шешім қабылдау .
Командада
жұмыс
істеу
үшін
тұлғааралық
және
мәдениаралық
қарым-қатынас дағдыларын қолдануға
ықпал ету . Кәсіби қызметтегі кешенді
пәнаралық, сектораралық мәселелерді
шешу. Қоғамдық денсаулық сақтау
және денсаулық сақтау саласында
ақпараттық және коммуникациялық
технологияларды қолдану және кәсіби
этикалық қағидаларды ұстану. Білімді
тереңдету және өз бетінше оқуды
жалғастыру және басқаларды оқыту.
Білімді практикалық қызметте қолдану.
топта,
пәнаралық
топта
жұмыс
ұйымдастыру,
ақпарат
алмасу,
мәселелерді шешу жолдарын ұсыну
және бірлескен шешімдер қабылдау.
Пәндік
құзыреттер:
Қоғамдық
денсаулық және денсаулық сақтау
саласындағы басым бағыттар бойынша
ғылыми-зерттеу
жұмысының
нәтижелерін
ұсыну.
Қоғамдық

решения по определению значимости и
ее важности, связанных с работой,
анализировать,
синтезировать
информацию
и
принимать
обоснованные решения для внедрения
доказательных результатов научных
исследований. Анализировать знания,
необходимые для профессиональной
деятельности
и
непрерывного
образования. Интегрировать знания
разных дисциплин для решения задач в
новых
незнакомых
условиях
и
ситуациях. Принимать самостоятельно
решения в сложных и нестандартных
ситуациях в организации и управления
системы
здравоохранения
.
Способствовать
использованию
навыков
межличностного
и
межкультурального
общения
для
работы в команде . Решать комплексные
междисциплинарные, межсекторальные
проблемы
в
профессиональной
деятельности.
применять
информационные и коммуникационные
технологии в области общественного
здоровья
и
здравоохранения,
и
придерживаться
профессиональноэтических принципов.
Углублять знания и продолжать
обучение самостоятельно и учить
других.
Применять
знания
в
практической
деятельности.
организовывать работу в группе,

disciplines to solve problems in new
unfamiliar conditions and situations. Make
independent decisions in complex and non standard situations in the organization and
management of the healthcare system .
Promote the use of interpersonal and
intercultural communication skills for
teamwork . Solve complex interdisciplinary,
intersectoral problems in professional
activity,
apply
information
and
communication technologies in the field of
public health and healthcare, and adhere to
professional ethical principles. Deepen
knowledge
and
continue
learning
independently and teach others. Apply
knowledge in practice. organize work in a
group, an interdisciplinary team, exchange
information, suggest ways to solve problems
and make joint decisions.
Subject competencies: To present the results
of research work on priority areas in the
field of public health and public health.
Conducts scientific analysis on the problems
of management in the public health system.
Systematize
and
apply
pedagogical
experience of education in public health.
Participate in the development and
implementation of innovative visual and
educational programs for the population on
health issues. Demonstrates the skills of
searching for scientific literature and
critically evaluating it. To develop the
design of scientific research in accordance

денсаулық
сақтау
жүйесіндегі
менеджмент проблемалары бойынша
ғылыми талдау жүргізеді. Қоғамдық
денсаулық сақтауда білім берудің
педагогикалық тәжірибесін жүйелеу
және қолдану.
Денсаулық сақтау мәселелері бойынша
халыққа
арналған
инновациялық
көрнекі-білім беру бағдарламаларын
әзірлеуге және іске асыруға қатысу.
Ғылыми әдебиеттерді іздеу және оны
сыни бағалау дағдыларын көрсетеді.
Биоэтика және дәлелдеу принциптерін
сақтау негізінде зерттеудің мақсаттары
мен міндеттеріне сәйкес ғылыми
зерттеулердің дизайнын жасау. Ғылыми
зерттеулердің нәтижелерін түсіндіру,
оларды жариялауға ұсыну және ғылыми
басылымдарды сыни тұрғыдан талдау.
Оқу нәтижелері:
- ғылыми мәтіндерді жазу әдіснамасын
меңгеру: эссе, курстық жұмыс, диплом,
магистрлік
және
кандидаттық
диссертациялар,
мақалалар,
монографиялар.;
- өз ойларын, идеяларын қалыптастыру
және негіздеу және оларды мақсатты
аудиторияға жеткізу мүмкіндігі;
- ғылыми мәтіндерді жазу дағдысына ие
болу, сипаттау стилі мен тілін
құрылымдау,
форматтау,
таңдау;
академиялық ортада табысты болу.

междисциплинарной
команде,
обмениваться
информацией,
предложить способы решения проблем
и принимать совместные решения.
Предметные
компетенции:
Представлять
результаты
научноисследовательской
работы
по
приоритетным направлениям в области
общественного
здоровья
и
здравоохранения. Проводит научный
анализ по проблемам менеджмента в
системе
общественного
здравоохранения. Систематизировать и
применять
педагогический
опыт
образования
в
общественного
здравоохранения.
Участвовать в разработке и реализации
инновационных
нагляднообразовательных
программ
для
населения
по
вопросам
охраны
здоровья.
Демонстрирует навыки
поиска
научной
литературы
и
критически ее оценивать. Разработать
дизайн научного исследования в
соответствии с целями и задачами
исследования на основе соблюдения
принципов биоэтики и доказательности.
Интерпретировать результаты научных
исследований, представлять их для
публикации
и
критический
анализировать научные публикации.
Результаты обучения:
- владение методологией написания

with the goals and objectives of the research
based on compliance with the principles of
bioethics and evidence. Interpret the results
of scientific research, submit them for
publication and critically analyze scientific
publications.
Learning outcomes:
- knowledge of the methodology of writing
scientific texts: essays, term papers,
diplomas, master's and PhD theses, articles,
monographs.;
- ability to formulate and substantiate their
own thoughts, ideas and convey them to the
target audience;
- possess the skill of writing scientific texts,
be able to structure, format, select the style
and language of description; successfully
exist in an academic environment.
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Ғылыми зерттеу әдістері research
Кредит көлемі: ECTS - 5
Пререквизиттер: "Микроэкономика",
"қаржы", "Макроэкономика", кредитқаржы мекемелері үшін мамандар
даярлау жүйесіндегі базалық пәндер
болып
табылатын
басқа
да
экономикалық
пәндермен
тығыз
байланысты.
Постреквизиттер: Әлемдік қаржы
нарығы. ҚР қаржы жүйесінің қазіргі
даму тенденциялары.
ҚР
қаржы
нарығының даму мәселелері. Зерттеу
практикасы, диссертация жазу.
Пән оқыту мақсаты: ғылыми
қызметтің әдіснамалық қағидаттары мен
әдістерін білікті қолдану қабілетін
қалыптастыру және дамыту, ғылыми
зерттеудің негізгі жүйелі белгілерін
зерделеу, ғылыми мектептердің жұмыс

научных текстов: эссе, курсовой
работы, диплома, магистерской и
кандидатской диссертаций, статьи,
монографии.;
умение
формулировать
и
обосновывать собственные мысли, идеи
и доносить их до целевой аудитории;
- обладание навыком написания
научных
текстов,
уметь
структурировать,
форматировать,
подбирать стилистику и язык описания;
успешно существовать в академической
среде.
Методы научных исследований
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты: Курс тесно связан с
другими
экономическими
дисциплинами,
прежде
всего
с
«Микроэкономика»,
«Финансы»,
«Макроэкономика», которые являются
базовыми дисциплинами в системе
подготовки специалистов для кредитнофинансовых учреждений.
Постреквизиты: Мировые финансовые
рынки.
Cовременные тенденции
развития финансовой системы РК.
Проблемы развития финансового рынка
РК.
Исследовательская
практика,
написание диссертации.
Целью преподавания дисциплины
является: формирование и развитие
способности к квалифицированному
применению
методологических

Methods of scientific
Amount in credits: ECTS –5
Prerequisites: The course is closely related to
other
economic
disciplines,
primarily
"Microeconomics",
"Finance",
"macroeconomics", which are the basic
disciplines in the system of training specialists
for credit and financial institutions.
Post-requisites: Global financial markets.
Current trends in the development of the
financial system of the Republic of
Kazakhstan. Problems of development of the
financial market of the Republic of
Kazakhstan. Research practice, writing a
dissertation.
The purpose of teaching the discipline is: the
formation and development of the ability to
apply methodological principles and methods
of scientific activity in a qualified manner, the

істеуінің мәні мен мақсаты.
Қысқаша мазмұны: Курс ғылыми
зерттеу әдістемесінің категорияларымен
және негізгі ұғымдарымен, ғылыми
танымның формалары мен әдістерімен,
ғылыми-зерттеу
қызметінің
принциптері мен ұйымдастырылуымен;
қаржылық, бақылау және банк қызметі
саласындағы ғылыми зерттеулердің
қазіргі заманғы тәжірибесінің негізгі
мәселелерімен;
мемлекет
және
кәсіпорын қаржылары саласындағы
экономикалық-қаржылық мәселелерді
зерттеудің нормативтік-құқықтық және
әдістемелік
базасымен;
зерттеу
гипотезаларын сәйкестендірумен; жаңа
ақпараттық ресурстармен; докторлық
диссертацияны жазу, ресімдеу және
қорғау әдістемесімен таныстырады.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Білуі қажет:
әлеуметтік-экономикалық
және
инновациялық үдерістерді зерттеудің
негізгі әдістері мен құралдары;
- қаржы және несие саласында
зерттеулер жүргізу құралдары;
зерттеу
нәтижесінде
алынған
нәтижелерді
талдау
әдістемесі,
қаржылық шолулар, есептер және
ғылыми жарияланымдар жасау үшін
деректерді дайындау.
Істей алуы қажет:
- зерттеудің мақсаты мен міндеттерін

принципов
и
методов
научной
деятельности,
изучение
основных
системных
признаков
научного
исследования, сущность и назначение
функционирования научных школ.
Краткое содержание: Курс знакомит с
категориями и основными понятиями
методологии научного исследования,
формами
и
методами
научного
познания, принципами и организацией
научно-исследовательской
деятельности; основными проблемами
современной
практики
научных
исследований в области финансовой,
контрольной
и
банковской
деятельности; нормативно-правовой и
методической
базой
исследования
экономико-финансовых
проблем
в
области финансов государства и
предприятий; идентификацией гипотез
исследования;
новыми
информационными
ресурсами;
методикой написания, оформления и
защиты докторской диссертации.
Ожидаемые результаты изучения:
Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
Знать:
- основные методы и инструменты
исследования социально-экономических
и инновационных процессов;
- инструменты
проведения
исследований в области финансов и

study of the main systemic features of scientific
research, the essence and purpose of the
functioning of scientific schools.
Outline: 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 banking activities; legal and
methodological framework for research of
economic and financial problems in the field of
Finance of the state and enterprises;
identification of research hypotheses; new
information resources; methods of writing,
registration and defense of a doctoral
dissertation.
Expected results of the study:
Doctoral students who have studied this
discipline must:
Know:
- main methods and tools for research of socioeconomic and innovative processes;
- tools for conducting research in the field of
Finance and credit;
- methods for analyzing the results obtained as
a result of research, preparing data for financial
reviews, reports and scientific publications.
Be able to:
- formulate the purpose and objectives of the
research, make a choice of research methods;
- methodology and methods of research in
Economics, development of analytical abilities

қалыптастыру,
зерттеу
әдістерін
таңдауды жүзеге асыру;
- экономикадағы зерттеу әдістері мен
әдіснамасы,
білім
алушылардың
аналитикалық қабілеттерін дамыту;
- алынған нәтижелерді сыни бағалау,
жүргізілген
зерттеу
нәтижелері
бойынша
қорытындылар
мен
ұсыныстарды тұжырымдау.
Дағдылануы қажет:
- зерттеу жүргізу кезінде қажетті
логикалық ойлау, сыртқы және ішкі
ұйымда болып жатқан процестердің
жүйелік көрінісі;
- ғылыми зерттеу жүргізуді жоспарлау,
ақпараттық деректерді іріктеуді жүзеге
асыру, зерттеу әдістерін таңдау;
- жүргізілген зерттеу нәтижелерін
ғылыми қауымдастыққа ұсыну.
Оқытудың
нәтижелері
бойынша
бакалавр төмендегі құзыреттерге қол
жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
ақпараттық
технологияларды,
ақпаратты
басқару
дағдыларын
меңгеру;
- кәсіби қызметтің мақсаттары мен
міндеттерін анықтай білу;
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
- теориялық білімді практикалық
қызметте қолдана білу;
- қазіргі шындыққа қарама-қайшылық
пен мәселелерді бөлуде.

кредита;
- методику анализа
результатов,
полученных в результате исследования,
подготовку данных для составления
финансовых
обзоров,
отчетов
и
научных публикаций
Уметь:
- формулировать цель и задачи
исследования, осуществлять выбор
методов исследования;
- методологии
и
методов
исследований в экономике, развитие
аналитических
способностей
у
обучающихся;
- критически оценивать полученные
результаты, формулировать выводы и
рекомендации
по
результатам
проведенного исследования.
По результатам обучения должен
обладать навыками:
- логического
мышления,
необходимого
при
проведении
исследований, системного видения
процессов, происходящих во внешней и
внутренней организации;
- планировать проведение научного
исследования,
осуществлять
отбор
информационных источников, выбор
методов исследования;
- представления
результатов
проведенного исследования научному
сообществу.
По результатам обучения должен

of students;
- critically evaluate the results obtained,
formulate conclusions and recommendations
based on the results of the study.
Based on the results of the training, you
must have the following skills:
- logical thinking necessary for conducting
research, system vision of processes occurring
in the external and internal organization;
- to plan the research, to make a selection of
information sources, choice of research
methods;
- presentation of the results of the research to
the scientific community.
Based on the results of the training, you
must master the following competencies:
General cultural competence (CA):
- in the ability to own information technologies,
information management skills;
- ability to define goals and objectives in
professional activities;
Professional competence (PC):
- the ability to use theoretical knowledge in
practical activities;
- in highlighting the contradictions and
problems of modern reality.
Program Manager:
Gumar N. A. - candidate of Economics,
associate Professor.
Zhanibekova G. K.-PhD.,
associate
Professor.
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Бағдарлама жетекшісі:
овладеть
следующими
Гумар
Н.
А.
э.ғ.к., компетенциями:
қауымдастырылған профессор.
Общекультурные компетенции (ОК):
в
умении
владеть
Жанибекова
Г.К.
PhD., информационными
технологиями,
қауымдастырылған профессор.
навыками управления информацией;
в умении определять цели и задачи
в профессиональной деятельности;
Профессиональные
компетенции
(ПК):
- в
умении
использовать
теоретические знания в практической
деятельности;
- в выделении противоречий и
проблем
современной
действительности.
Руководитель программы:
Гумар Н.А. - к.э.н., ассоцированный
профессор.
Жанибекова
Г.К.
PhD.,
ассоцированный профессор.
Халықаралық
банктік
қадағалау Международный банковский надзор
(Базель-2. Базель-3)
(Базель-2. Базель-3)
Кредит көлемі: ECTS - 5
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиттер: "Микроэкономика", Пререквизиты: Курс тесно связан с
"қаржы", "Макроэкономика", кредит- другими
экономическими
қаржы мекемелері үшін мамандар дисциплинами,
прежде
всего
с
даярлау жүйесіндегі базалық пәндер «Микроэкономика»,
«Финансы»,
болып
табылатын
басқа
да «Макроэкономика», которые являются
экономикалық
пәндермен
тығыз базовыми дисциплинами в системе
байланысты.
подготовки специалистов для кредитноПостреквизиттер:
Жаһандану финансовых учреждений.
жағдайындағы
монетарлық
саясат. Постреквизиты: Монетарная политика

International banking supervision (Basel-2.
Basel-3)
Amount in credits: ECTS –5
Prerequisites: The course is closely related to
other
economic
disciplines,
primarily
"Microeconomics",
"Finance",
"macroeconomics", which are the basic
disciplines in the system of training specialists
for credit and financial institutions.
Post-requisites: Monetary policy in the
context of globalization. International payment
system. State regulation of the financial market.

Халықаралық төлем жүйесі. Қаржы
нарығын мемлекеттік реттеу. Қаржы
ұйымдарын қаржылық бақылау және
аудит
Пән оқыту мақсаты: ҚР және
шетелдердегі
банктік
қызметті
құқықтық
реттеу,
кредиттік
ұйымдардың
қызметіне
банктік
бақылауды
жүзеге
асырудағы
халықаралық банктік қадағалаудың
ерекше
орны
және
кредиттік
ұйымдардың
қызметіне
банктік
қадағалауды
жүзеге
асырудың
ерекшеліктері сияқты күрделі пән
туралы тұтас түсінік беру.
Қысқаша мазмұны:
Күтілетін
оқу
нәтижелері:
докторанттардың елдің банк жүйесін
құру және қызмет ету процесінде
қалыптасатын қатынастарды реттейтін
халықаралық банктік стандарттар мен
нормалардың (Базель І, ІІ) барлық
жиынтығын терең меңгеруі.
Білуі қажет:
- екінші деңгейлі банктерде реттеу
үдерісін ұйымдастырудың теориялық
және практикалық негіздері бойынша
білімі болуы тиіс . ;
- ақпарат алудың негізгі көздері;
- Қазақстан Республикасы Ұлттық
банкінің негізгі нормативтік құжаттары,
екінші деңгейдегі банктердің ережелері
және
банк
ісін
ұйымдастыруды

в
условиях
глобализации.
Международная платежная система.
Государственное
регулирование
финансового
рынка.
Финансовый
контроль
и
аудит
финансовых
организации
Целью преподавания дисциплины
является:
дать
целостное
представление о таком сложном
предмете как правовое регулирование
банковской деятельности в РК и за
рубежом,
особом
месте
международного банковского надзора в
осуществлении банковского контроля за
деятельностью кредитных организаций
и
особенностях
осуществления
банковского надзора за деятельностью
кредитных организаций.
Краткое содержание:
Ожидаемые результаты изучения:
глубокое усвоение докторантами всей
совокупности
международных
банковских стандартов и норм (Базель І,
ІІ),
регулирующих
отношения,
складывающиеся в процессе построения
и
функционировании
банковской
системы страны.
Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
Знать:
- иметь знания по теоретическим и
практическим основам организации
процесса регулирования в банках

Financial control and audit of financial
organizations
The purpose of teaching of discipline is: to give
a holistic view about such a complex subject as
the legal regulation of banking activity in RK
and abroad, the special place of international
banking supervision in banking supervision
over credit organizations and peculiarities of
banking supervision over activities of credit
organizations.
The purpose of teaching the discipline is:
Outline:
Expected results of the study:
Doctoral students who have studied this
discipline must: deep assimilation by doctoral
students of the entire set of international
banking standards and norms (Basel I, II) that
regulate the relations that develop in the
process of building and functioning of the
country's banking system.
Doctoral students who have studied this
discipline must:
Know:
- have knowledge of the theoretical and
practical foundations of the organization of the
regulatory process in second-level banks;
- main sources of information;
- main regulatory documents of the National
Bank of the Republic of Kazakhstan, rules of
second-tier banks and international regulatory
standards Basel I, II regulating the organization
of banking;
- main methods and techniques used in

реттейтін Базель І,ІІ Халықаралық
реттеу стандарттары;
- банк ісін халықаралық реттеуде
қолданылатын негізгі әдістер мен
тәсілдер;
- Базель І, Базель ІІ ұйымдастыру және
ақпараттық қамтамасыз ету.
Істей алуы қажет:
- ғылыми зерттеулер нәтижесінде
алынған ақпаратты пайдалану;
- банк қызметінің әртүрлі салаларын
талдау;
- қабылданған шешімдерді қысқа
мерзімді
және
ұзақ
мерзімді
перспективада объективті негіздеу.
Дағдылануы қажет:
- осы пән бойынша алынған білімді
практикалық қолдану;
-банк қызметін реттеудің және банктік
қызметті жүзеге асырудың халықаралық
танылған стандарттарымен қолдану;
қадағалау.
Оқытудың
нәтижелері
бойынша
бакалавр төмендегі құзыреттерге қол
жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
ақпараттық
технологияларды,
ақпаратты
басқару
дағдыларын
меңгеру;
- кәсіби қызметтің мақсаттары мен
міндеттерін анықтай білу;
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
- теориялық білімді практикалық

второго уровня;
- основные источники получения
информации;
- основные нормативные документы
Национального
банка
Республики
Казахстан, правила банков второго
уровня и стандарты международного
регулирования
Базель
І,ІІ
регламентирующие
организацию
банковского дела;
- основные
методы
и
приёмы,
используемые
в
международном
регулировании банкоского дела;
- организацию и информационное
обеспечение Базель І, Базель ІІ.
Уметь:
- использовать
информацию,
полученную в результате научных
исследований;
- анализировать различные области
банковской деятельности;
- объективно
обосновывать
принимаемые решения в краткосрочной
и долгосрочной перспективе.
По результатам обучения должен
обладать навыками:
- практического
применения
полученных
знаний
по
данной
дисциплине;
- применения
международнопризнанными
стандартами
регулирования банковской деятельност
и и осуществления банковского

international banking regulation;
- organization and information support of Basel
I, Basel II.
Be able to:
- use information obtained as a result of
scientific research;
- analyze various areas of banking activity;
- objectively justify the decisions made in the
short and long term.
Based on the results of the training, you
must have the following skills:
- practical application of the acquired
knowledge in this discipline;
- application of internationally recognized
standards of banking regulation and
implementation of banking
supervision.
Based on the results of the training, you
must master the following competencies:
General cultural competence (CA):
- in the ability to own information technologies,
information management skills;
- ability to define goals and objectives in
professional activities;
Professional competence (PC):
- the ability to use theoretical knowledge in
practical activities;
- in highlighting the contradictions and
problems of modern reality.
Program Manager:
Imramzieva M. Ya. - PhD., associate Professor.
Bakytuly E.-PhD., associate Professor.

қызметте қолдана білу;
- қазіргі шындыққа қарама-қайшылық
пен мәселелерді бөлуде.
Бағдарлама жетекшісі:
Имрамзиева
М.
Я.
PhD.,
қауымдастырылған профессор.
Бақытұлы Е. - PhD., қауымдастырылған
профессор.
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Мемлекеттің қаржы саясаты
Кредит көлемі: ECTS - 5
Пререквизиттер:
Корпоративтік
қаржы, қаржы.
Постреквизиттер: ҚР Салық салу және
әкімшілендіру.
Қазақстан
Республикасына салық салудың өзекті
мәселелері.
Қаржы
нарығының
қызметін ұйымдастыру және басқару.
Тәуекел
қаржы
нарығының

надзора.
По результатам обучения должен
овладеть
следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
в
умении
владеть
информационными
технологиями,
навыками управления информацией;
в умении определять цели и задачи
в профессиональной деятельности;
Профессиональные
компетенции
(ПК):
- в
умении
использовать
теоретические знания в практической
деятельности;
- в выделении противоречий и
проблем
современной
действительности.
Руководитель программы:
Имрамзиева
М.Я.
PhD.,
ассоцированный профессор.
Бакытулы Е. - PhD., ассоцированный
профессор.
Финансовая политика государства
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты:
Корпоративные
финансы, Финансы.
Постреквизиты: Налогообложение и
администрирование в РК. Актуальные
вопросы налогообложенияв Республике
Казахстан. Организация и управление
деятельности финансового рынка. Риск
менеджмент финансового рынка.

Financial policy of the state
Amount in credits: ECTS –5
Prerequisites: Corporate Finance, Finance.
Post-requisites: Taxation and administration in
the Republic of Kazakhstan. Current issues of
taxation in the Republic of Kazakhstan.
Organization and management of the financial
market. Risk management of the financial
market.
The purpose of teaching the discipline is:

менеджменті.
Пән оқыту мақсаты: қаржыландыру
және несиелеу үдерістерін теориялық
және тәжірибелік талдау негізінде оқу,
сонымен қатар заңнамалық және
нормативтік құжаттарды жалпылау,
экономиканың
мемлекеттік
және
аймақтық секторларындағы нарықтық
қайта құру тәжірибесін, кәсіпкерлік
қызмет
саласында
мемлекеттік
қаржыны ұйымдастыру, жоспарлау,
ынталандыру,
басқару
тетіктерін
меңгеру.
Қысқаша
мазмұны:
мемлекеттік
қаржының қызмет етуінің өзекті
аспектілері, оның ішінде мәні, қызметі
және
рөлі,
республикалық
және
жергілікті
деңгейде
басқару
ерекшеліктері, қаржы саясаты және
қаржыны
мемлекеттік
реттеу.
Бюджеттік жүйе: құру принциптері,
бюджеттік құрылым және процесс,
барлық
деңгейдегі
бюджеттердің
кірістері мен шығыстары, бюджеттік
жоспарлау, бюджеттен тыс қорларға
сипаттама және олардың әлеуметтікэкономикалық мәселелерді шешудегі
рөлі берілген. Қаржы және экономика
саласындағы
заңнамалық
және
атқарушы
билік
органдарының
міндеттері.
Күтілетін оқу нәтижелері: өзінің
диссертациялық зерттеу әдістемесінде

Целью преподавания дисциплины
является:
изучение
на
основе
теоретического и практического анализа
процессов
финансирования
и
кредитования, а также обобщения
законодательных
и
нормативных
документов,
опыта
рыночных
преобразований в государственном и
региональном секторах экономики, в
сфере
предпринимательской
деятельности овладеть механизмами
организации,
планирования,
стимулирования,
управления
государственными финансами
Краткое
содержание:
актуальные
аспекты
функционирования
государственных финансов, в том числе
сущность, функции и роль, организация,
особенности
управления
на
республиканском и местном уровнях,
финансовая политика и государственное
регулирование финансов. Бюджетная
система:
принципы
построения,
бюджетное устройство и процесс,
доходы и расходы бюджетов всех
уровней, бюджетное планирование,
дана характеристика внебюджетных
фондов и их роль в решении социальноэкономических
проблем.
Задачи
законодательных и исполнительных
органов власти в области финансов и
экономики.
Ожидаемые результаты изучения:-

studying on the basis of theoretical and
practical analysis of the processes of financing
and lending, as well as a synthesis of legislative
and normative documents, experience of
market reforms in state and regional economic
sectors, in the field of entrepreneurship to learn
the mechanisms of organization, planning,
promotion, public Finance management.
Outline: current aspects of the functioning of
public Finance, including the essence, functions
and role, organization, features of management
at the national and local levels, financial policy
and state regulation of Finance. Budget system:
principles of construction, budget structure and
process, revenues and expenditures of budgets
of all levels, budget planning, characteristics of
extra-budgetary funds and their role in solving
socio-economic problems are given. Tasks of
legislative and Executive authorities in the field
of Finance and economy.
Expected results of the study:
- development of abstract and logical thinking
for further use in the methodology of their
dissertation research and the formation of a set
of effective methods for studying the processes
of economic reality.
Doctoral students who have studied this
discipline must:
Know:
- financial policy content;
- characteristics of sources of state funding;
- advantages and disadvantages of sources of
public financing that allow you to make an

одан әрі қолдану үшін абстрактілі және
логикалық ойлауды дамыту және
экономикалық шындық процестерін
зерттеу үшін тиімді әдістер кешенін
қалыптастыру.
Білуі қажет:
- қаржы саясатының мазмұны;
- мемлекеттік қаржыландыру көздерінің
сипаттамасы;
- нақты жағдайда көздерді таңдау
кезінде тиімді басқарушылық шешім
қабылдауға
мүмкіндік
беретін
мемлекеттік қаржыландыру көздерінің
артықшылықтары мен кемшіліктері;
- құраушы элементтер, капитал құнын
бағалау әдістері және оның құрылымын
оңтайландыру;
- қаржылық жоспарлау және болжау
түрлері мен әдістері.
Істей алуы қажет:
қаржыландыру көздерінің оңтайлы
шамасын анықтау кезінде операциялық
талдау әдістерін қолдану;
- қаржы жоспарын жасау мақсатында
есептеу әдістерін қолдану; - қосымша
қаржыландыру қажеттілігін есептеу;
- қаржыландыру бюджетін құру және
олардың орындалуын бақылау.
Дағдылануы қажет:
- қаржы
ресурстарын
тартудың
нарықтық тетіктерін пайдалану;
- болжамдық қаржылық есептілікті
әзірлеу;

развитие абстрактного и логического
мышления
для
дальнейшего
использования в методологии своего
диссертационного
исследования
и
формирование комплекса эффективных
методов для изучения процессов
экономической действительности.
Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
Знать:
- содержание финансовой политики;
характеристику
источников
государственного финансирования;
- достоинства и недостатки источников
государственного
финансирования,
позволяющие принять эффективное
управленческое решение при выборе
источников в конкретной ситуации;
- составляющие элементы, методы
оценки
стоимости
капитала
и
оптимизации его структуры;
- виды и методы финансового
планирования и прогнозирования.
Уметь:
- использовать методы операционного
анализа при определении оптимальной
величины источников финансирования;
- использовать методы расчетов в целях
составления финансового плана; рассчитывать
потребность
в
дополнительном финансировании;
- составлять бюджеты финансирования
и контролировать их исполнение.

effective management decision when choosing
sources in a specific situation;
- component elements, methods for estimating
the cost of capital and optimizing its structure;
- types and methods of financial planning and
forecasting.
Be able to:
- use operational analysis methods to determine
the optimal amount of funding sources;
- use calculation methods for the purpose of
drawing up a financial plan; - calculate the need
for additional financing;
- draw up funding budgets and monitor their
implementation.
Based on the results of the training, you
must have the following skills:
- using market mechanisms to attract financial
resources;
- development
of
forecast
financial
statements;
- budgeting of the enterprise;
- skills of independent mastering of new
knowledge
using
modern educational
technologies;
- skills to participate in scientific discussions;
- skills of transferring economic knowledge in
the educational process."
Based on the results of the training, you
must master the following competencies:
General cultural competence (CA):
- ability to solve tasks in changing conditions;
- the ability to plan and manage time
efficiently.

- кәсіпорын бюджетін құру;
- заманауи
білім
беру
технологияларын пайдалана отырып,
жаңа білімді өз бетінше меңгеру
дағдыларын;
- ғылыми пікірталастарға қатысу
дағдыларымен;
- білім беру процесінде экономикалық
білімді беру дағдыларымен
Оқытудың
нәтижелері
бойынша
бакалавр төмендегі құзыреттерге қол
жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
- өзгермелі жағдайларда қойылған
міндеттерді шеше білу;
- уақытты тиімді жоспарлау және
басқару іскерлігінде.
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
- экономиканы жаһандану жағдайында
басқару принциптерін іске асыру;
экономика,
маркетинг
және
менеджмент саласында отандық және
шетелдік тәжірибені қолдана білу.
Бағдарлама жетекшісі:
Гумар Н. А. - э. ғ. к., қауымдастырылған
профессор.
Жанибекова
Г.
К.
PhD.,
қауымдастырылған профессор.

По результатам обучения должен
обладать навыками:
 использования
рыночных
механизмов привлечения финансовых
ресурсов;
 разработки прогнозной финансовой
отчетности;
 составления
бюджетов
предприятия;
 навыками
самостоятельного
овладения новыми знаниями, используя
современные
образовательные
технологии;
 навыками участия в научных
дискуссиях;
 навыками передачи экономических
знаний в образовательном процессе».
По результатам обучения должен
овладеть
следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
- в умении решать поставленные
задачи в изменяющихся условиях;
- в умении рационально планировать
и управлять временем.
Профессиональные
компетенции
(ПК):
- в реализации принципов управления
в условиях глобализации экономики;
- в
умении
использовать
отечественный и зарубежный опыт в
области экономики, маркетинга и
менеджмента.

Professional competence (PC):
- implementation of management principles in
a globalized economy;
- the ability to use domestic and foreign
experience in the field of Economics,
marketing and management.
Program Manager:
Gumar N. A. - candidate of Economics,
associate Professor.
Zhanibekova G. K.-PhD., associate Professor.

MKTzhTM7203/
GFTiP7203/PFTP
7203

Мемлекеттік қаржы: теория және
тәжірибе мәселелері
Кредит көлемі: ECTS - 5
Пререквизиттер:
Корпоративтік
қаржы, Қаржы.
Постреквизиттер: ҚР Салық салу және
әкімшілендіру.
Қазақстан
Республикасына салық салудың өзекті
мәселелері.
Қаржы
нарығының
қызметін ұйымдастыру және басқару.
Тәуекел
қаржы
нарығының
менеджменті.
Пән оқыту мақсаты: қаржыландыру
және несиелеу үдерістерін теориялық
және тәжірибелік талдау негізінде оқу,
сонымен қатар заңнамалық және
нормативтік құжаттарды жалпылау,
экономиканың
мемлекеттік
және
аймақтық секторларындағы нарықтық
қайта құру тәжірибесін, кәсіпкерлік
қызмет
саласында
мемлекеттік
қаржыны ұйымдастыру, жоспарлау,
ынталандыру,
басқару
тетіктерін
меңгеру.
Қысқаша
мазмұны:
мемлекеттік
қаржының қызмет етуінің өзекті
аспектілері, оның ішінде мәні, қызметі
және
рөлі,
республикалық
және

Руководитель программы:
Гумар Н.А. - к.э.н., ассоцированный
профессор.
Жанибекова
Г.К.
PhD.,
ассоцированный профессор.
Государственные финансы: вопросы
теории и практики
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты:
Корпоративные
финансы, Финансы.
Постреквизиты: Налогообложение и
администрирование в РК. Актуальные
вопросы налогообложенияв Республике
Казахстан. Организация и управление
деятельности финансового рынка. Риск
менеджмент финансового рынка.
Целью преподавания дисциплины
является: изучение взаимосвязаной
системы долгосрочных и текущих целей
экономического развития, которые
определены государством, а также
совокупность
мероприятий,
направленных
на
достижение
экономических целей с использованием
государственной власти в сфере
экономики.
Краткое
содержание:
финансовая
политика; финансовое планирование и
прогнозирование;
финансовый
контроль;
принципы
организации
финансов экономических субъектов в
разных сферах деятельности;
бюджетная система страны, модели

Public Finance: theory and practice
Amount in credits: ECTS –5
Prerequisites: Corporate Finance, Finance.
Post-requisites: Taxation and administration
in the Republic of Kazakhstan. Current issues
of taxation in the Republic of Kazakhstan.
Organization and management of the financial
market. Risk management of the financial
market.
The purpose of teaching the discipline is: to
study an interconnected system of long-term
and current economic development goals that
are defined by the state, as well as a set of
measures aimed at achieving economic goals
using state power in the economy.
Outline: financial policy; financial planning
and forecasting; financial control; principles of
organization of finances of economic entities in
different spheres of activity;
budget system of the country, models
its construction in different systems of state
devices; budget structure and
budget process; state credit;
effectiveness of the influence of financial levers
and incentives, ways to improve it; the role of
Finance in the development of international
cooperation.
Expected results of the study: formation of a

жергілікті
деңгейде
басқару
ерекшеліктері, қаржы саясаты және
қаржыны
мемлекеттік
реттеу.
Бюджеттік жүйе: құру принциптері,
бюджеттік құрылым және процесс,
барлық
деңгейдегі
бюджеттердің
кірістері мен шығыстары, бюджеттік
жоспарлау, бюджеттен тыс қорларға
сипаттама және олардың әлеуметтікэкономикалық мәселелерді шешудегі
рөлі берілген. Қаржы және экономика
саласындағы
заңнамалық
және
атқарушы
билік
органдарының
міндеттері.
Күтілетін оқу нәтижелері:- өзінің
диссертациялық зерттеу әдістемесінде
одан әрі қолдану үшін абстрактілі және
логикалық ойлауды дамыту және
экономикалық шындық процестерін
зерттеу үшін тиімді әдістер кешенін
қалыптастыру.
Білуі қажет:
- қаржы саясатының мазмұны;
- мемлекеттік қаржыландыру көздерінің
сипаттамасы;
- нақты жағдайда көздерді таңдау
кезінде тиімді басқарушылық шешім
қабылдауға
мүмкіндік
беретін
мемлекеттік қаржыландыру көздерінің
артықшылықтары мен кемшіліктері;
- құраушы элементтер, капитал құнын
бағалау әдістері және оның құрылымын
оңтайландыру;

ее построения в разных системах
государственных устройств; бюджетное
устройство и
бюджетный процесс; государственный
кредит;
результативность влияния финансовых
рычагов
и
стимулов,
пути
ее
повышения; роль
финансов в развитии международного
сотрудничества.
Ожидаемые результаты изучения:
формирование комплекса знаний
о
современных
управленческих
решениях в сфере государственной
финансовой политики,
формирование
навыков
в
части
управления
и
распределения
государственных финансов.
Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
Знать:
- основные результаты новейших
исследований в области финансовой
теории и практики;
- тенденции развития современной
финансовой системы;
- закономерности
функционирования
финансовой
системы и финансовой политики;
- основные теоретические подходы к
понятию финансовая политика и
механизм
разработки
концепции
финансовой политики;

complex of knowledge
on modern management decisions in the sphere
of state financial policy,
formation of skills in the management and
distribution of public finances.
Doctoral students who have studied this
discipline must:
Know:
- main results of the latest research in the field
of financial theory and practice;
- trends in the development of the modern
financial system;
- patterns
functioning of the financial system and
financial policy;
- the main theoretical approaches to the concept
of financial policy and the mechanism for
developing the concept of financial policy;
- main directions, tools for implementing the
main objectives of financial policy, their
relationship with the marketing policy of
financial organizations;
Be able to:
- apply modern tools for an objective
assessment of the functioning of the financial
system and financial policy;
- evaluate current processes in the field of
financial relations;
- generate forecasts for the development of
processes at the micro and macro levels;
- evaluate the feasibility of goals and main
directions of financial policy for a certain
period;

- қаржылық жоспарлау және болжау
түрлері мен әдістері.
Істей алуы қажет:
- қаржыландыру көздерінің оңтайлы
шамасын анықтау кезінде операциялық
талдау әдістерін қолдану;
- қаржы жоспарын жасау мақсатында
есептеу әдістерін қолдану; - қосымша
қаржыландыру қажеттілігін есептеу;
- қаржыландыру бюджетін құру және
олардың орындалуын бақылау.
Дағдылануы қажет:
- қаржы
ресурстарын
тартудың
нарықтық тетіктерін пайдалану;
- болжамдық қаржылық есептілікті
әзірлеу;
- кәсіпорын бюджетін құру;
- заманауи
білім
беру
технологияларын пайдалана отырып,
жаңа білімді өз бетінше меңгеру
дағдыларын;
- ғылыми
пікірталастарға
қатысу
дағдыларымен;
- білім беру процесінде экономикалық
білімді беру дағдыларымен
Оқытудың
нәтижелері
бойынша
бакалавр төмендегі құзыреттерге қол
жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
- өзгермелі жағдайларда қойылған
міндеттерді шеше білу;
- уақытты тиімді жоспарлау және
басқару іскерлігінде.

- основные направления, инструменты
реализации основных задач финансовой
политики,
их
взаимосвязь
с
маркетинговой политикой финансовых
организаций;
Уметь:
- применять
современные
инструментальные
проведения
объективной оценки функционирования
финансовой системы и финансовой
политики;
- давать
оценку
современным
процессам в области финансовых
отношений;
- формировать прогнозы развития
процессов на микро- и макроуровне;
- оценивать реалистичность целей и
основных направления финансовой
политики на определенный период;
По результатам обучения должен
обладать навыками:
- приемами и методами научного
анализа финансовых и социальноэкономических процессов;
- навыками
логикометодологического анализа финансовых
и социально-экономических процессов
и научного обобщения полученных
результатов;
- методами разработки сценариев
развития финансовых и социальноэкономических процессов на микро-,
мезо- и макроуровне;

Based on the results of the training, you
must have the following skills:
- techniques and methods of scientific analysis
of financial and socio-economic processes;
- skills of logical and methodological analysis
of financial and socio-economic processes and
scientific generalization of the results obtained;
- methods of developing scenarios for the
development of financial and socio-economic
processes at the micro, meso and macro levels;
- skills of micro-and macro-economic
modeling of financial processes using modern
marketing tools.
Based on the results of the training, you
must master the following competencies:
General cultural competence (CA):
- the ability to apply modern scientific methods
of knowledge;
- ability to define goals and objectives in
professional activities;
Professional competence (PC):
- in the field of theoretical research
- know the national and international standards
of quality; to possess information technology
skills information management;
- knowledge of the legal framework and
principles of business organization in the
Republic of Kazakhstan; the role and main
functions of the state in the economy, the main
principles of budget policy formation, the
directions of state economic policy, the ideals
and values of a democratic society, lifestyles in
a democratic society.

Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
- экономиканы жаһандану жағдайында
басқару принциптерін іске асыруда;
экономика,
Маркетинг
және
менеджмент саласында отандық және
шетелдік тәжірибені қолдана білу.
Бағдарлама жетекшісі:
Гумар Н. А. - э. ғ. к., қауымдастырылған
профессор.
Жанибекова
Г.
К.
PhD.,
қауымдастырылған профессор.

- навыками
микрои
макроэкономического моделирования
финансовых процессов с применением
современного
маркетингового
инструментария.
По результатам обучения должен
овладеть
следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
- в умении применять современные
научные методы познания;
- в умении определять цели и задачи в
профессиональной деятельности;
Профессиональные
компетенции
(ПК):
- в
области
теоретического
исследования
- знать
государственные
и
международные стандарты качества;
владеть
информационными
технологиями,
владеть
навыками
управления информацией;
- знания законодательной базы и
принципов организации бизнеса в РК;
роли и основных функциях государства
в экономике, основных принципах
формирования бюджетной политики, о
направлениях
государственной
экономической политики, идеалах и
ценностях демократического общества,
стилях жизни в демократическом
обществе.
Руководитель программы:

Program Manager:
Gumar N. A. - candidate of Economics,
associate Professor.
Zhanibekova G. K.-PhD., associate Professor.
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Жаһандану жағдайындағы монетарлық
саясат
Кредит көлемі: ECTS - 5
Пререквизиттер: Мемлекеттік қаржы:
теория және тәжірибе мәселелері.
Мемлекеттің
қаржы
саясаты.
Халықаралық
банктік
қадағалау
(Базель-2.
Базель-3).
Мемлекеттік
басқаруды жаңғырту.
Постреквизиттер:
пәннің негізгі
ережелері болашақта қолданылуы тиіс.
ғылыми-зерттеу жұмысы процесінде,
докторлық диссертацияны орындау
кезінде, кәсіби қызметте.
Пән оқыту мақсаты:
монетарлық
экономиканың
негіздерін
докторанттардың меңгеруі
Қысқаша мазмұны: қаржылық және
ақша-несиелік қатынастар жүйесіндегі
мемлекеттің
рөлімен
байланысты
теориялық,
әдіснамалық
және
қолданбалы мәселелерді жүйелі түрде
баяндау және ақша-кредит саласын
басқарудың қазіргі заманғы тетігінің
және
бұл
ретте
қолданылатын
монетарлық саясат пен стратегияның
жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Күтілетін оқу нәтижелері: қаржылық
және
ақша-несиелік
қатынастар

Гумар Н.А. - к.э.н., ассоцированный
профессор.
Жанибекова
Г.К.
PhD.,
ассоцированный профессор.
Монетарная политика в условиях
глобализации
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты:
Государственные
финансы: вопросы теории и практики.
Финансовая политика государства.
Международный банковский надзор
(Базель-2. Базель-3).
Модернизация
государственного управления.
Постреквизиты: основные положения
дисциплины
должны
быть
использованы в дальнейшем в
процессе
научно-исследовательской
работы докторантов, при выполнении
докторской
диссертации,
в
профессиональной деятельности.
Целью преподавания дисциплины
является: овладение докторантами
основами монетарной экономики.
Краткое
содержание:
системное
изложение
теоретических,
методологических
и
прикладных
вопросов,
связанных
с
ролью
государства в системе финансовых и
денежно-кредитных отношений в
условиях
рыночной
экономики,
функционированием
современного
механизма управления финансовой и
денежно-кредитной
сферой
и

Monetary policy in the context of
globalization
Amount in credits: ECTS –5
Prerequisites: Public Finance: questions of
theory and practice. Financial policy of the
state. International banking supervision (Basel2. Basel-3). Modernization of public
administration.
Post-requisites: he main provisions of the
discipline should be used in the future in
in the process of research work of doctoral
students, when performing a doctoral
dissertation, in professional activities.
The purpose of teaching the discipline is:
mastering the basics of monetary Economics
by doctoral students.
Outline: systematic presentation of theoretical,
methodological and applied issues related to
the role of the state in the system of financial
and monetary relations in Russia market
economy, the functioning of a modern
mechanism for managing the financial and
monetary sphere, and the monetary policies and
strategies used in this process.
Expected results of the study: knowledge of
monetary policy is of a strategic nature
and complements micro-macroeconomics. Its
study helps to more adequately assess the
direction of the state monetary policy and

жүйесіндегі
мемлекеттің
рөлімен
байланысты теориялық, әдіснамалық
және қолданбалы мәселелерді жүйелі
түрде баяндау және ақша-кредит
саласын басқарудың қазіргі заманғы
тетігінің және бұл ретте қолданылатын
монетарлық саясат пен стратегияның
жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Білуі қажет:
- қаржы нарықтарының функциялары,
ақшаға сұраныстың себептері, орталық
ақша ұсынысын жасау процесі, әртүрлі
елдердегі ақша саясатының мақсаттары
мен құралдары, инфляциялық таргеттеу
саясатының негізгі сипаттамалары,
ақша
саясатының
трансмиссиялық
тетіктері
қазіргі
жаһандық
экономикадағы
қаржылық
дағдарыстардың
себептері
мен
ерекшеліктері, анти мүмкіндіктерідағдарыстық ақша саясаты.
Істей алуы қажет:
қаржылық
және
ақша-несие
статистикасының мәліметтерін талдау,
ақша-несие және қаржы саласындағы
оқиғаларды талдау үшін монетарлық
экономиканың құралдарын қолдану;
Дағдылануы қажет:
- жүйелеу дағдылары экономиканың
ақша-кредит саласындағы заңдылықтар;
ақша-кредит
қатынастары
саласындағы процестерді талдау және
болжау тәсілдерімен;

применяемых при этом монетарный
политики и стратегии.
Ожидаемые результаты изучения:
знание монетарной политики носит
стратегический характер и дополняет
микро-макроэкономику. Ее изучение
помогает более адекватно оценивать
направления
государственной
монетарной политики и прогнозировать
на этой основе перспективы развития
отдельных
сфер
хозяйственной
деятельности
и
национальной
экономики в целом.
Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
Знать:
- функции
финансовых
рынков,
мотивы спроса на деньги, функции
центрального банка, процесс создания
денежного предложения, цели и
инструменты денежной политики в
различных
странах,
основные
характеристики
политики
инфляционного
таргетирования,
трансмиссионные механизмы денежной
политики причины и особенности
финансовых кризисов в современной
глобальной экономике, возможности
антикризисной денежной политики.
Уметь:
- анализировать данные финансовой и
денежно-кредитной
статистики,

forecast on this basis, the prospects for the
development of certain areas of economic
activity and the national economy as a whole.
Doctoral students who have studied this
discipline must:
Know:
- functions of financial markets, motives of
demand for money, functions of the Central
Bank, the process of creating monetary supply,
goals and instruments of monetary policy in
various countries, the main characteristics of
inflation targeting policy, transmission
mechanisms of monetary policy causes and
features of financial crises in the modern global
economy, opportunities for anti - money
laundering, crisis monetary policy.
Be able to:
- analyze financial and monetary statistics data,
apply monetary Economics tools to analyze
monetary and financial events;
Based on the results of the training, you
must have the following skills:
- systematization skills regularities in the
monetary sphere of the economy;
- methods of analysis and forecasting of
processes in the field of monetary relations;
- skills to discuss events in financial markets,
decisions and actions of Central banks, and the
consequences of changes in monetary policy
for the economy.
Based on the results of the training, you
must master the following competencies:
General cultural competence (CA):

- қаржы нарықтарындағы оқиғаларды,
орталық банктердің шешімдері мен ісәрекеттерін,
экономика
үшін
монетарлық
саясат
өзгерістерінің
салдарын талқылау дағдысы.
Оқытудың
нәтижелері
бойынша
бакалавр төмендегі құзыреттерге қол
жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
- танымның заманауи ғылыми әдістерін
қолдана білуде;
- кәсіби қызметтің мақсаттары мен
міндеттерін анықтай білу;
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
теориялық
зерттеу саласындамемлекеттік және халықаралық сапа
стандарттарын білу;
- ақпараттық технологияларды меңгеру,
ақпаратты
басқару
дағдыларын
меңгеру;
- ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың
заңнамалық базасы мен принциптерін;
мемлекеттің экономикадағы рөлі мен
негізгі функцияларын, бюджет саясатын
қалыптастырудың негізгі принциптерін,
мемлекеттік экономикалық саясаттың
бағыттары, демократиялық қоғамның
идеалдары
мен
құндылықтары,
демократиялық қоғамдағы өмір стилі
туралы білім.
Бағдарлама жетекшісі:
Имрамзиева
М.
Я.
PhD.,
қауымдастырылған профессор.

применять инструментарий монетарной
экономики для анализа событий
денежно-кредитной
и
финансовой
сферы;
По результатам обучения должен
обладать навыками:
- навыками систематизации
закономерностей в денежно-кредитной
сфере экономики;
- приемами
анализа
и
прогнозирования процессов в сфере
денежно-кредитных отношении;
- навыки обсуждения событий на
финансовых рынках,
решений и
действий
центральных
банков,
последствий изменений монетарной
политики для экономики.
По результатам обучения должен
овладеть
следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
- в умении применять современные
научные методы познания;
- в умении определять цели и задачи в
профессиональной деятельности;
Профессиональные
компетенции
(ПК):
- в
области
теоретического
исследования
- знать
государственные
и
международные стандарты качества;
владеть
информационными
технологиями,
владеть
навыками

- the ability to apply modern scientific methods
of knowledge;
- ability to define goals and objectives in
professional activities;
Professional competence (PC):
- in the field of theoretical research
- know the national and international standards
of quality; to possess information technology
skills information management;
- knowledge of the legal framework and
principles of business organization in the
Republic of Kazakhstan; the role and main
functions of the state in the economy, the main
principles of budget policy formation, the
directions of state economic policy, the ideals
and values of a democratic society, lifestyles in
a democratic society.
Program Manager:
Imramzieva M. Ya. - PhD., associate
Professor.
Bakytuly E.-PhD., associate Professor.

HTZh7302/MPS7
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Бақытұлы Е. - PhD., қауымдастырылған управления информацией;
профессор.
- знания законодательной базы и
принципов организации бизнеса в РК;
роли и основных функциях государства
в экономике, основных принципах
формирования бюджетной политики, о
направлениях
государственной
экономической политики, идеалах и
ценностях демократического общества,
стилях жизни в демократическом
обществе.
Руководитель программы:
Имрамзиева
М.Я.
PhD.,
ассоцированный профессор.
Бакытулы Е. - PhD., ассоцированный
профессор.
Халықаралық төлем жүйесі
Международная платежная система
Кредит көлемі: ECTS - 5
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиттер: Мемлекеттік қаржы: Пререквизиты:
Государственные
теория және тәжірибе мәселелері. финансы: вопросы теории и практики.
Мемлекеттің
қаржы
саясаты. Финансовая политика государства.
Халықаралық
банктік
қадағалау Международный банковский надзор
(Базель-2.
Базель-3).
Мемлекеттік (Базель-2. Базель-3).
Модернизация
басқаруды жаңғырту.
государственного управления.
Постреквизиттер:
пәннің
негізгі Постреквизиты: основные положения
ережелері болашақта қолданылуы тиіс.
дисциплины
должны
быть
ғылыми-зерттеу жұмысы процесінде, использованы в дальнейшем в
докторлық диссертацияны орындау процессе
научно-исследовательской
кезінде, кәсіби қызметте.
работы докторантов, при выполнении
Пән
оқыту
мақсаты:
кәсіби докторской
диссертации,
в
құзіреттілігін қалыптастыру негізгі профессиональной деятельности.
ұғымдардың спектрін қамтитын төлем Целью преподавания дисциплины
және есеп айырысу жүйелерінің является:
формирование

International payment system
Amount in credits: ECTS –5
Prerequisites: Public Finance: questions of
theory and practice. Financial policy of the
state. International banking supervision (Basel2. Basel-3). Modernization of public
administration.
Post-requisites: the main provisions of the
discipline should be used in the future in
in the process of research work of doctoral
students, when performing a doctoral
dissertation, in professional activities.
The purpose of teaching the discipline is: the
formation of professional competencies in the
field of payment and settlement systems,
covering a range of basic concepts
areas of payments and settlements, legal

салалары төлемдер мен есеп айырысу
салалары,
төлем
қызметтері
халықаралық тәжірибені ескере отырып,
төлем және есеп айырысу жүйелеріндегі
қазіргі заманғы үрдістер мен төлемдер
мен есеп айырысуларды қамтамасыз ету
тетіктері, сондай-ақ тәуекелдерді реттеу
мәселелері
Қысқаша
мазмұны:
қолма-қол
ақшасыз есеп айырысу, төлем жүйе
экономикалық категория ретінде, оның
ерекшеліктері, міндеттері, функциялары
негізгі категориялар мен
жұмыс істеу төлем жүйесінің тарихи
даму кезеңдері туралы кешенді түсінік;
талдау және заңнамалық реттеу; төлем
және есеп айырысу жүйелерін төлемесеп айырысу инфрақұрылымының
жұмыс істеуінің практикалық негіздері,
төлем жүйесінің қатысушылары мен
туындайтын
өзара
жүйесінде
тәуекелдерді басқару жүйесінің банктік
практикасында
қолданылатын
ерекшеліктері туралы түсінік алу; төлем
және есептік жүйелер.
Күтілетін оқу нәтижелері: ұлттық
және халықаралық төлем айналымының
заңдылықтарын және
ұлттық және халықаралық төлем
жүйесінің жұмыс істеуінің жалпы
негіздері; төлем жүйелерінің мәні мен
рөлі
туралы
теориялық
білім
қалыптастыру,
төлем жүйелерінің

профессиональных компетенций в
области платежных и расчетных систем,
охватывающей
спектр
основных
понятий сферы платежей и расчетов,
законодательные
основы
функционирования
платежных
и
расчетных
систем
с
учетом
международной практики, современные
тенденции и механизмы обеспечения
платежей и расчетов, а также вопросы
регулирования рисков
в платежных и расчетных системах.
Краткое
содержание:
дать
представление о понятии безналичные
расчеты, платежная система как
экономической категории, выраженной
в ее особенностях, задачах, функциях в
современных экономических условиях;
дать представление об основных
категориях
и
функционирования
комплексное представление об этапах
исторического развития платежной
системы;
проанализировать
и
законодательного
регулирования
платежных и расчетных систем;
раскрыть теоретические и практические
основы функционирования платежнорасчетной инфраструктуры, участников
платежной системы и возникающих
взаимосвязей;
охарактеризовать
применяемые в банковской практике
системы
управления
рисками
в
платежной
системе;
получить

framework for the functioning of payment
systems and settlement systems taking into
account international practice, current trends
and payment and settlement security
mechanisms, as well as risk management issues
in payment and settlement systems.
Outline: give an idea of the concept of cashless
payments, payment system
the system as an economic category, expressed
in its features, tasks, functions
in modern economic conditions; give an idea of
the main categories and functioning
comprehensive view of the stages of the
historical development of the payment system;
analyze legal regulation of payment and
settlement systems; to reveal he theoretical and
practical bases of functioning of payment and
settlement infrastructure,
participants of the payment system and
emerging
relationships;
describe
risk
management systems used in banking practice
in the payment system; get an idea of the
specifics of managing the risks of payment and
payment systems.
Expected results of the study: study of
patterns of national and international payment
turnover and General principles of functioning
of the national and international payment
system; formation theoretical knowledge about
the essence and role of payment systems in
modern market economy, ensuring sustainable
functioning
banking
system,
Treasury,
effective

тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз
етудегі қазіргі заманғы нарықтық
экономика
банк
жүйесінің,
Қазынашылықтың, ақша қаражатын
тиімді іске-кредиттік саясат, елдің
қаржы
жүйесінің
тұрақтылығы;
ұйымның отандық және шетелдік
үлгілерін зерттеу олардың жұмыс істеу
тәжірибесін,
төлем
жүйелері
тәуекелдерін басқару тәсілдерін.
Білуі қажет:
- макро - және микродеңгейде қазіргі
экономиканың
жұмыс
істеу
заңдылықтары;
- ұлттық, аймақтық және әлемдік
деңгейлердегі ақша, банк және несие
жүйелерінің
жұмыс
істеу
заңдылықтары;
- ақша айналымының негізгі ұғымдары,
санаттары мен құралдары;
-негізгі халықаралық нормалар мен
стандарттар, сондай-ақ нормативтікқұқықтық
құжаттар
ақша
мен
төлемдерді қайта жүргізу.
Істей алуы қажет:
- макро - және микродеңгейдегі
экономикалық, соның ішінде ақшанесие құбылыстарын, үрдістер мен
институттарды өзара байланыстыра
талдау;
-нақты жағдайларды талдау кезінде
төлем жүйелері сипатының мәселелерін
анықтау,
тиімділік
критерийлерін,

представление о специфике управления
рисками платежных и расчетных
систем.
Ожидаемые результаты изучения:
изучение
закономерностей
национального
и
международного
платежного оборота и
общих
основ
функционирования
национальной
и
международной
платежной системы;
формирование
теоретических знаний о сущности и
роли платежных систем в
современной рыночной экономике, в
обеспечении
устойчивого
функционировании
банковской системы, казначейства,
эффективной реализации денежнокредитной политики, стабильности
финансовой системы страны;
изучение отечественных и зарубежных
моделей организации
платежных систем, практики их
функционирования,
способов
управления рисками в
платежных системах.
Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
Знать:
- закономерности функционирования
современной экономики на макро- и
микроуровне;
- закономерности функционирования

implementation of monetary credit policy,
stability of the country's financial system;
study of domestic and foreign models of
organization payment systems, practices of
their functioning, methods of risk management
in payment systems.
Doctoral students who have studied this
discipline must:
Know:
- regularities of the functioning of the modern
economy at the macro and micro levels;
- regularities of functioning of monetary,
banking and credit systems at the national,
regional and global levels;
- basic concepts, categories and instruments of
monetary circulation;
- main international norms and standards, as
well as regulatory documents
transfer of money and payments.
Be able to:
- analyze economic, including monetary
phenomena, processes and institutions at the
macro and micro levels in their interrelation;
- identify problems of the nature of payment
systems in the analysis of specific situations,
suggest ways to solve them, taking into account
the criteria of effectiveness, risk assessment and
possible socio-economic efficiency, risk
assessment of socio-information review:
analytical report, article.
Based on the results of the training, you
must have the following skills:
- methodology of economic research;

тәуекелдерді бағалау және ықтимал
әлеуметтік-экономикалық тиімділікті,
әлеуметтік-ақпараттық
шолу
тәуекелдерін бағалауды ескере отырып,
оларды
шешу тәсілдерін
ұсыну:
аналитикалық есеп, мақала.
Дағдылануы қажет:
- экономикалық зерттеу әдіснамасы;
- қазіргі заманғы әдістерін жинау, өңдеу
және талдау экономикалық және
әлеуметтік
деректер;
-өз бетінше жұмыс істеу дағдысы, өзінөзі ұйымдастыру және ақша-несиелік
қатынастар
ұғымдық
аппаратымен
тапсырмаларды
орындауды
ұйымдастыру;
- халықаралық төлем жүйесін талдау
әдістері мен тәсілдері.
Оқытудың
нәтижелері
бойынша
бакалавр төмендегі құзыреттерге қол
жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
- танымның заманауи ғылыми әдістерін
қолдана білу;
ақпараттық
технологияларды,
ақпаратты
басқару
дағдыларын
меңгеру;
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
- теориялық білімді практикалық
қызметте қолдана білу;
- мемлекеттік және халықаралық сапа
стандарттарын
білу;
ақпараттық

денежной, банковской и кредитной
систем на национальном, региональном
и мировом уровнях;
- основные понятия, категории и
инструменты денежного обращения;
- основные международные нормы и
стандарты, а также нормативноправовые документы регулирующие
первода денег и платежей.
Уметь:
- анализировать
во
взаимосвязи
экономические, в том числе денежнокредитные
явления,
процессы
и
институты на макро- и микроуровне;
- выявлять
проблемы
характера
платежных
систем
при
анализе
конкретных
ситуаций,
предлагать
способы их решения с учетом критериев
эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических
эффективности,
оценки
рисков
социально-информационного
обзора:
аналитического отчета, статьи.
По результатам обучения должен
обладать навыками:
- методологией
экономического
исследования;
- современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных
данных;
- навыками самостоятельной работы,
самоорганизации
и
организации

- modern methods of collecting, processing and
analyzing economic and social data
data;
- skills of independent work, self-organization
and organization of performance
instructions by the monetary and credit
relations party apparatus;
- methods and techniques of analysis of the
international payment system.
Based on the results of the training, you
must master the following competencies:
General cultural competence (CA):
- the ability to apply modern scientific methods
of knowledge;
- in the ability to own information technologies,
information management skills;
Professional competence (PC):
- the ability to use theoretical knowledge in
practical activities;
- know the national and international standards
of quality; to possess information technology
skills information management;
Program Manager:
Nurgaliyeva A. M. – candidate of Economics,
PhD., associate Professor.

технологияларды меңгеру, ақпаратты
басқару дағдыларын меңгеру;
Бағдарлама жетекшісі:
Нұрғалиева А. М – э.ғ.к., PhD.,
қауымдастырылған профессор.
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ҚР Салық салу және әкімшілендіру
Кредит көлемі: ECTS - 5
Пререквизиттер: Мемлекеттің қаржы
саясаты.
Халықаралық
банктік
қадағалау
(Базель-2.
Базель-3).
Мемлекеттік басқаруды жаңғырту.
Постреквизиттер:
пәннің
негізгі

выполнения поручений понятийным
аппаратом
денежно-кредитных
отношений;
- методами и приемами анализа
международной платежной системы.
По результатам обучения должен
овладеть
следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
- в умении применять современные
научные методы познания;
- в умении владеть информационными
технологиями, навыками управления
информацией;
Профессиональные
компетенции
(ПК):
- в умении использовать теоретические
знания в практической деятельности;
знать государственные и
международные стандарты качества;
владеть
информационными
технологиями,
владеть
навыками
управления информацией;
Руководитель программы:
Нургалиева А.М. – к.э.н., PhD.,
ассоцированный профессор.
Налогообложение и администрирование
в РК
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты:
Модернизация
государственного
управления.
Финансовая политика государства.
Государственные финансы: вопросы

Taxation and administration in the Republic
of Kazakhstan
Amount in credits: ECTS –5
Prerequisites:
Modernization of public
administration. Financial policy of the state.
Public Finance: questions of theory and
practice.

ережелері болашақта қолданылуы тиіс.
ғылыми-зерттеу жұмысы процесінде,
докторлық диссертацияны орындау
кезінде, кәсіби қызметте.
Пән
оқыту
мақсаты:
кәсіби
құзіреттілігін қалыптастыру негізгі
ұғымдардың спектрін қамтитын төлем
және есеп айырысу жүйелерінің
салалары төлемдер мен есеп айырысу
салалары,
төлем
қызметтері
халықаралық тәжірибені ескере отырып,
қазіргі заманғы үрдістер мен
төлемдер мен есеп айырысуларды
қамтамасыз ету тетіктері, сондай-ақ
төлем және есеп айырысу жүйелерінде
тәуекелдерді реттеу мәселелері.
Қысқаша
мазмұны:
қолма-қол
ақшасыз есеп айырысу, төлем жүйе
экономикалық категория ретінде, оның
ерекшеліктері, міндеттері, функциялары
негізгі категориялар мен
жұмыс істеу төлем жүйесінің тарихи
даму кезеңдері туралы кешенді түсінік;
талдау және заңнамалық реттеу; төлем
және есеп айырысу жүйелерін төлемесеп айырысу инфрақұрылымының
жұмыс істеуінің практикалық негіздері,
төлем жүйесінің қатысушылары мен
туындайтын
өзара
жүйесінде
тәуекелдерді басқару жүйесінің банктік
практикасында
қолданылатын
ерекшеліктері туралы түсінік алу; төлем
және есептік жүйелер.

теории и практики.
Постреквизиты:
Государственное
регулирование финансового рынка.
Финансовый
контроль
и
аудит
финансовых организации.
Целью преподавания дисциплины
является:
является
усвоение
теоретической базы для понимания
экономического
механизма
налогообложения,
развития
практических навыков у докторантов по
исчислению и уплате налогов, по
администрированию налогов в РК, а
также формирования необходимых
докторанту компетенций.
Краткое содержание: 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.
Ожидаемые результаты изучения:
Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
Знать:
- основные элементы налога: объект и
субъект налога, налоговую базу,
налоговую ставку, налоговый период и
т.п.;
- классификации налогов;

Post-requisites:
State regulation of the
financial market. Financial control and audit of
financial organizations.
The purpose of teaching the discipline is: to
learn the theoretical basis for understanding the
economic mechanism of taxation, the
development of practical skills for doctoral
students in the calculation and payment of
taxes, the administration of taxes in the
Republic of Kazakhstan, as well as the
formation of necessary doctoral competencies.
Outline: haracteristics 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.
Expected results of the study:
Doctoral students who have studied this
discipline must:
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 classifications;
- basics of tax administration in the Republic of
Kazakhstan;
- list of taxes in the Republic of Kazakhstan;
- 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

Күтілетін оқу нәтижелері: ұлттық
және халықаралық төлем айналымының
заңдылықтарын және
ұлттық және халықаралық төлем
жүйесінің жұмыс істеуінің жалпы
негіздері; төлем жүйелерінің мәні мен
рөлі туралы теориялық білім тұрақты
жұмыс істеуін қамтамасыз етудегі
қазіргі заманғы нарықтық экономика
банк жүйесінің, Қазынашылықтың,
ақша қаражатын тиімді іске кредиттік
саясат,
елдің
қаржы
жүйесінің
тұрақтылығын қалыптастыру; ұйымның
отандық және шетелдік үлгілерін
зерттеу
олардың
жұмыс
істеу
тәжірибесін,
төлем
жүйелерінде
тәуекелдерді басқару тәсілдерін.
Білуі қажет:
- макро - және микродеңгейде қазіргі
экономиканың
жұмыс
істеу
заңдылықтары;
- ұлттық, аймақтық және әлемдік
деңгейлердегі ақша, банк және несие
жүйелерінің
жұмыс
істеу
заңдылықтары;
- ақша айналымының негізгі ұғымдары,
санаттары мен құралдары;
-негізгі халықаралық нормалар мен
стандарттар, сондай-ақ нормативтікқұқықтық құжаттар
ақша мен төлемдерді қайта жүргізу.
Істей алуы қажет:
- макро - және микродеңгейдегі

основы
налогового
администрирования в РК;
- перечень налогов в РК;
- порядок исчисления и уплаты НДС и
акцизов в РК;
- системы налогообложения.
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
По результатам обучения должен
обладать навыками:
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
информационноаналитических обзоров и отчетов.
По результатам обучения должен

taxation in their activities;
- 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
Based on the results of the training, you
must have the following skills:
- 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.
Based on the results of the training, you
must master the following competencies:
General cultural competence (CA):
- the ability to apply modern scientific methods
of knowledge;
- ability to solve tasks in changing conditions;
Professional competence (PC):
- implementation of management principles in
a globalized economy;
- the ability to choose effective forms of
organization and management of the enterprise,
taking into account their specifics and specific
conditions of activity;
- in highlighting the contradictions and
problems of modern reality;
Program Manager:

экономикалық, соның ішінде ақшанесие құбылыстарын, үрдістер мен
институттарды өзара байланыстыра
талдау;
-нақты жағдайларды талдау кезінде
төлем жүйелері сипатының мәселелерін
анықтау,
тиімділік
критерийлерін,
тәуекелдерді бағалау және ықтимал
әлеуметтік-экономикалық тиімділікті,
әлеуметтік-ақпараттық
шолу
тәуекелдерін бағалауды ескере отырып,
оларды
шешу тәсілдерін
ұсыну:
аналитикалық есеп, мақала.
Дағдылануы қажет:
- экономикалық зерттеу әдіснамасын
қолдануға;
- қазіргі заманғы әдістерін жинау, өңдеу
және талдау экономикалық және
әлеуметтік деректер жасауға;
- өзіндік жұмыс, өзін-өзі ұйымдастыру
және
орындауды
ұйымдастыру
дағдылары
ақша-кредит
қатынастарының құрамдас аппаратын;
- халықаралық төлем жүйесін талдау
әдістері мен тәсілдерін.
Оқытудың
нәтижелері
бойынша
бакалавр төмендегі құзыреттерге қол
жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
- танымның заманауи ғылыми әдістерін
қолдана білуде;
ақпараттық
технологияларды,
ақпаратты
басқару
дағдыларын

овладеть
следующими Telagisova E. O. associate Professor.
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
- в умении применять современные
научные методы познания;
- в умении решать поставленные
задачи в изменяющихся условиях;
Профессиональные
компетенции
(ПК):
- в реализации принципов управления
в условиях глобализации экономики;
- в умении выбирать эффективные
формы организации и управления
предприятием, с учетом их специфики и
конкретных условий деятельности;
- в
выделении
противоречий
и
проблем
современной
действительности;
Руководитель программы:
Телагусова
Э.О.
к.э.н..,
ассоцированный профессор.

candidate of Economics,

меңгеру;
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
- теориялық білімді практикалық
қызметте қолдана білу;
- мемлекеттік және халықаралық сапа
стандарттарын
білу;
ақпараттық
технологияларды меңгеру, ақпаратты
басқару дағдыларын меңгеру;
Бағдарлама жетекшісі:
Нұрғалиева А. М – э.ғ.к., PhD.,
қауымдастырылған профессор.
KRSSOM7303/A Қазақстан Республикасындағы салық
BNRK7303/CITR салудың өзекті мәселелері/
K7303
Кредит көлемі: ECTS - 5
Пререквизиттер:
мемлекеттік
басқаруды жаңғырту. Мемлекеттің
қаржы саясаты. Мемлекеттік қаржы:
теория және тәжірибе мәселелері.
Постреквизиттер: Қаржы нарығын
мемлекеттік реттеу. Қаржылық бақылау
және қаржылық ұйымдардың аудиті.
Пән оқыту мақсаты: еңбек, интеллект
және
адамдардың
мінез-құлқының
мотивтерін пайдалана отырып, салық
төлеу кезінде қойылған мақсаттарға
қалай қол жеткізуге болатынын білетін,
жаңа
басқарушылық
ойлау
мен
білімдерді
меңгерген
білікті
мамандарды даярлауға ықпал ету. Курс
жаңа
экономикалық
ойлауға
бағытталған,
салааралық
кешенді
сипатқа ие және салық теориясын,
Қазақстан Республикасының салық

Актуальные вопросы налогообложенияв
Республике Казахстан
Объем в кредитах: ECTS – 5
Пререквизиты:
Модернизация
государственного
управления.
Финансовая политика государства.
Государственные финансы: вопросы
теории и практики.
Постреквизиты:
Государственное
регулирование финансового рынка.
Финансовый
контроль
и
аудит
финансовых организации.
Целью преподавания дисциплины
является: способствование 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

Current issues of taxation in the Republic of
Kazakhstan
Amount in credits: ECTS –5
Prerequisites: Modernization of public
administration. Financial policy of the state.
Public Finance: questions of theory and
practice.
Post-requisites: State regulation of the
financial market. Financial control and audit of
financial organizations.
The purpose of teaching the discipline is: to
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 cross-sectoral character and combines
the knowledge obtained by doctoral students in
the process of studying the theory of taxes, the
tax system of the Republic of Kazakhstan, the
basics of management, financial management,

жүйесін, менеджмент негіздерін, қаржы
менеджментін, бухгалтерлік есепті және
басқа да пәндерді оқыту барысында
докторанттармен алынған білімдерді
біріктіреді.
Қысқаша
мазмұны:
бұл
пән
докторанттардың
қаржылық
менеджмент саласындағы іргелі білімді
меңгеруіне, басқарушылық қаржылық
шешімдерді негіздеуге және оларды
компания деңгейінде жүзеге асыруға
мүмкіндік беретін қазіргі экономикалық
ойлауды қалыптастыруға
мүмкіндік
береді.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Білуі қажет:
- 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;

комплексный межотраслевой характер и
объединяет в единое целое знания,
полученные докторантами в процессе
изучения теории налогов, налоговой
системы Республики Казахстан, основ
менеджмента,
финансового
менеджмента, бухгалтерского учета и
других дисциплин.
Краткое содержание: этот предмет дает
возможность освоение докторантами
фундаментальных знаний в области
финансового
менеджмента,
формирование
современного
экономического
мышления,
позволяющего
обосновывать
управленческие финансовые решения и
их реализацию на уровне компании.
Ожидаемые результаты изучения:
Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
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

accounting and other disciplines.
Outline: this course allows doctoral students to
master fundamental knowledge in the field of
financial management, the formation of
modern economic thinking that allows them to
justify managerial financial decisions and their
implementation at the company level.
Expected results of the study:
Doctoral students who have studied this
discipline must:
Know:
- 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);
- the 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 liability 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

- және
"заңсыз"
тәсілдермен
оңтайландырғаны үшін жауапкершілік
шаралары мен түрлері.
Істей алуы қажет:
- ұйымның "салық алаңын" құру;
- Ұйымның бюджетін құру;
- салық күнтізбесін жасау;
- салықты төмендету заңмен берілген
мүмкіндіктерін қолдану;
- салықтық оңтайландыру схемаларын
қолданудан тиімділікті есептеу;
- жаңадан ашылатын және жұмыс
істеп тұрған ұйым үшін салық салу
жүйесін таңдауды жүзеге асыру;
- салықтық
жүктемені
талдау,
салықтық төлемдерді жоспарлау және
болжау,
ұйымның
салықтарды
оңтайландыру
схемаларын
әзірлеу
мақсатында ақпаратты өңдеу үшін
құралдық құралдарды таңдау.
Дағдылануы қажет:
- қаржылық шешімдер қабылдау
саласындағы ойлау мәдениеті;
- салықтарды
жоспарлау
және
болжау саласындағы ақпаратты жинау,
қорыту, талдау және бағалау қабілеті;
- докторанттың кәсіби қызметінің
жоғары сапасын қамтамасыз ететін
деңгейде ауызша және жазбаша сөйлеу
дағдыларымен;
- корпоративтік
салық
менеджментінің міндеттерін қою және
шешу, жүйелік тәсіл тұрғысынан

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
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.
По результатам обучения должен
обладать навыками:
 культурой мышления в области
принятия финансовых решений;
 способностью к сбору, обобщению,

optimisation schemes;
- choose the tax system for a newly opened 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.
Based on the results of the training, you
must have the following skills:
- a culture of thinking in financial decision
making;
- ability to collect, summarize, analyze and
evaluate information in the field of tax planning
and forecasting;
- skills of oral and written speech at the level
that ensures high quality of professional
activity of a doctoral 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

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
дағдыларын;
- алынған нәтижелер мен атқарылған
жұмыстың
кезеңдерін
таныстыру
тәсілдерін.
Оқытудың
нәтижелері
бойынша
бакалавр төмендегі құзыреттерге қол
жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
- танымның заманауи ғылыми әдістерін
қолдана білуде;
- өзгермелі жағдайларда қойылған
міндеттерді шеше білу;
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
- экономиканы жаһандану жағдайында
басқару принциптерін іске асыруда;
кәсіпорынның
ерекшелігі
мен
қызметтің нақты жағдайларын ескере
отырып, тиімді ұйымдастыру және
басқару түрлерін таңдай білу;

анализу и оценке информации в области
планирования
и
прогнозирования
налогов;
 навыками устной и письменной речи
на уровне, обеспечивающем высокое
качество
профессиональной
деятельности докторанта;
 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.
По результатам обучения должен
овладеть
следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):

work done.
Based on the results of the training, you
must master the following competencies:
General cultural competence (CA):
- the ability to apply modern scientific
methods of knowledge;
- ability to solve tasks in changing conditions;
Professional competence (PC):
- implementation of management principles in
a globalized economy;
- the ability to choose effective forms of
organization and management of the enterprise,
taking into account their specifics and specific
conditions of activity;
- in highlighting the contradictions and
problems of modern reality;
Program Manager:
Telagisova E. O. - candidate of Economics,
associate Professor.

- қазіргі заманғы болмыстың қарамақайшылықтары мен проблемаларын
бөлуде;
Бағдарлама жетекшісі:
Телагусова
Э.О.
э.ғ.к.,
қауымдастырылған профессор
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Халықаралық валюта жүйесі
Кредит көлемі: ECTS - 2
Пререквизиттер: Мемлекеттік басқару
модернизация (жаңарту). Халықаралық
банктік қадағалау (Базель-2. Базель-3).
Мемлекеттің
қаржы
саясаты.
/Мемлекеттік қаржы: теория және
тәжірибе мәселелері.
Постреквизиттер:
Жаһандану
жағдайындағы
монетарлық
саясат.
Халықаралық төлем жүйесі. Қаржы
нарығының қызметін ұйымдастыру
және
басқару.
Тәуекел
қаржы
нарығының менеджменті.
Пән оқыту мақсаты: нарықтық

- в умении применять современные
научные методы познания;
- в умении решать поставленные
задачи в изменяющихся условиях;
Профессиональные
компетенции
(ПК):
- в реализации принципов управления
в условиях глобализации экономики;
- в умении выбирать эффективные
формы организации и управления
предприятием, с учетом их специфики и
конкретных условий деятельности;
- в
выделении
противоречий
и
проблем
современной
действительности;
Руководитель программы:
Телагусова
Э.О.
к.э.н..,
ассоцированный профессор.
Международная валютная система
Объем в кредитах: ECTS - 2
Пререквизиты:
Модернизация
государственного
управления.
Международный банковский надзор
(Базель-2. Базель-3).
Финансовая
политика государства. Государственные
финансы: вопросы теории и практики.
Постреквизиты: Монетарная политика
в
условиях
глобализации.
Международная платежная система.
Организация и управление деятельности
финансового рынка. Риск менеджмент
финансового рынка.
Целью преподавания дисциплины

International monetary system
Amount in credits: ECTS –2
Prerequisites: Modernization of public
administration.
International
banking
supervision (Basel-2. Basel-3). Financial policy
of the state. Public Finance: questions of theory
and practice.
Post-requisites: Monetary policy in the
context of globalization. International payment
system. Organization and management of the
financial market. Risk management of the
financial market.
The purpose of teaching the discipline is:
studying of the main trends and regularities of
the functioning of the international financial

экономикасы дамыған елдерде және ҚРда халықаралық қаржы жүйесінің
қызмет етуінің негізгі тенденцияларын
және заңдылықтарын зерттеу, нарық
жүйесін қалыптастыру және қайта құру
жолында
келе
жатқан,
сыртқы
экономикалық
қызметті
ұйымдастыруды оқыту, Халықаралық
есеп айырысу технологиясы және
олардың
қолайлы
түрін
таңдау,
кәсіпорындарды
валюталық
тәуекелдерден сақтандыру, валюталық
кредиттер алу.
Қысқаша мазмұны: экономикалық
категориялар, даму заңдылықтары,
негізгі әлем елдеріндегі халықаралық
валюталық
несие
қатынастарын
ұйымдастырудың принциптері мен
формалары.
Күтілетін оқу нәтижелері: докторант
валюта жүйесінің негізгі кезеңдері мен
бағыттарын
білуі,
Халықаралық
Валюта,
қаржы
және
несие
ұйымдарымен,
нормативтік
құжаттармен,
статистикалық
құжаттармен жұмыс істей білуі тиіс.
экономикадағы салыстырмалы талдау
шет елдердің оң тәжірибесін шебер
пайдалану.
Білуі қажет:
- валюта жүйесінің қалыптасу, даму
және қазіргі заманғы қызмет етуінің
негізгі теориялары;

является:
изучение
основных
тенденций
и
закономерностей
функционирования
международной
финансовой системы в странах с
развитой рыночной экономикой и в РК,
идущей по пути становления и
преобразования
системы
рынка,
обучение
организации
внешнеэкономической
деятельности,
технологии международных расчетов и
выбора
их
приемлемой
формы,
страхования предприятий от валютных
рисков, получения валютных кредитов.
Краткое
содержание:
изучаются
экономические
категории,
закономерности развития, основные
принципы и формы организации
международных валютных кредитных
отношений в странах мира.
Ожидаемые результаты изучения:
докторант должен знать основные этапы
и направления развития валютной
системы,
уметь
работать
с
международными
валютными,
финансовыми
и
кредитными
организациями,
нормативными
документами, со статистическими
справочниками,
обладать
навыком
сравнительного анализа экономики
различных стран и регионов, умело
использовать
положительный
зарубежный опыт стран.
Докторанты,
изучившие
данную

system in the countries with developed market
economies and in the Republic of Kazakhstan,
following the path of formation and
transformation of the market system, training of
foreign trade, technology, international
payments and select their acceptable forms,
insurance enterprises against currency risk,
obtain foreign currency loans.
Outline: we study economic categories,
patterns of development, the main
principles and forms of organization of
international monetary credit relations in the
countries of the world.
Expected results of the study: the doctoral
student should know the main stages and
directions of the development of the currency
system, be able to work with international
monetary, financial and credit organizations,
regulatory documents, statistical data
reference books, have the skill of comparative
analysis of the economy
different countries and regions, skilfully use the
positive foreign experience of countries.
Doctoral students who have studied this
discipline must:
Know:
- basic theories of the formation, development
and modern functioning of the currency
system;
- principles of international financial relations
and types of currency systems;
- structure, participants and operations of the
currency system and its mechanism

халықаралық
қаржылық
қатынастардың
принциптері
және
валюталық жүйелердің түрлері;
- валюталық жүйенің құрылымы,
қатысушылары мен операциялары және
онымен жұмыс істеу;
- саладағы операцияларды реттеудің
мақсаттары, міндеттері мен құралдары
халықаралық валюталық, кредиттік
және есеп айырысу қатынастарын;
- негізгі халықаралық, өңірлік және
қазақстандық нормативтік актілер,
халықаралық валюталық-несиелік және
есеп айырысу қатынастарын реттейтін;
әлемдік
экономикадағы
интеграциялық процестер
Істей алуы қажет:
Халықаралық
валюта-кредит
ағындарын тиімді басқару;
- халықаралық мәмілелерде қаржы
құралдарын қолдану;
- валюталық жүйеде туындайтын
тәуекелдерді басқару;
- қаржылық келісім-шарттар жасасу
шарттары мен тәртібін анықтау;;
- халықаралық деңгейде жүргізілетін
қаржылық операциялардың валюталық
позициясын және тәуекелін болжау
және анықтау және шешім қабылдау;
- халықаралық мәмілелерді сақтандыру
рәсімдерін жүзеге асыру;
- валюталық жүйедегі операцияларды
жүзеге асырудың құрамын, құрылымын

дисциплину, должны:
Знать:
- основные теории формирования,
развития
и
современного
функционирования валютной системы;
принципы
международных
финансовых
отношений
и
виды
валютных систем;
- структуру, участников и операции
валютной системы и механизм его
функционирования;
- цели, задачи и инструменты
регулирования операций в области
международных валютных, кредитных
и расчетных отношений;
основные
международные,
региональные
и
казахстанские
нормативные акты,
регулирующие
международные
валютно-кредитные
и
расчетные
отношения;
- интеграционные процессы в мировой
экономике
Уметь:
эффективно
управлять
международными валютно-кредитными
потоками;
- применять финансовые инструменты в
международных сделках;
- управлять рисками, возникающими в
валютной системе;
- определять условия и порядок
заключения финансовых контрактов;

functioning;
- goals, objectives and tools for regulating
operations in the field of
international currency, credit and settlement
relations;
- main international, regional and Kazakhstan
regulations,
regulating international monetary, credit and
settlement relations;
- integration processes in the world economy.
Be able to:
- effectively manage international monetary
and credit flows;
- use financial instruments in international
transactions;
- manage risks arising in the currency system;
- determine the terms and procedure for
concluding financial contracts;
- forecast and determine the currency position
and risk of financial transactions at the
international level and make decisions;
- carry out insurance procedures for
international transactions;
- analyze the composition, structure and main
methods of operations in the currency system,
trends in their modern evolution.
Based on the results of the training, you
must have the following skills: - skills in
using official information materials related to
the conduct of international monetary, credit
and settlement operations
operations and their regulation;
- methods for identifying, evaluating and

және негізгі әдістерін, олардың қазіргі
эволюциясының
тенденцияларын
талдау.
Дағдылануы қажет:
-Халықаралық валюта-кредит және есеп
айырысу материалдарын жүргізуге
байланысты
ресми
ақпараттық
материалдарды пайдалану дағдылары
операциялар және олардың реттеу;
- тәуекелдерді басқарудың тиімді
тәсілдерін анықтау, бағалау және таңдау
әдістерін қолдануға.
Оқытудың
нәтижелері
бойынша
бакалавр төмендегі құзыреттерге қол
жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
- танымның заманауи ғылыми әдістерін
қолдана білуде;
Эргономика білімін пайдалана отырып,
еңбекті ғылыми негізде ұйымдастыру;
- уақытты тиімді жоспарлау және
басқару;
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
- экономиканы жаһандану жағдайында
басқару принциптерін іске асыруда;
экономика,
Маркетинг
және
менеджмент саласында отандық және
шетелдік тәжірибені қолдана білу;
- ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың
заңнамалық базасы мен принциптерін;
мемлекеттің экономикадағы рөлі мен
негізгі функцияларын, бюджет саясатын
қалыптастырудың негізгі принциптерін,

прогнозировать
и
определять
валютную позицию и риск проводимых
финансовых
операций
на
международном уровне и принимать
решения;
- осуществлять процедуры страхования
международных сделок;
- анализировать состав, структуру и
основные
методы
осуществления
операций
в
валютной
системе,
тенденции их современной эволюции.
По результатам обучения должен
обладать навыками:
- навыками пользования официальными
информационными
материалами,
связанными
с
проведением
международных валютно-кредитных и
расчетных
операций и их регулированием;
- методами выявления, оценки и выбора
эффективных способов управления
рисками.
По результатам обучения должен
овладеть
следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
- в умении применять современные
научные методы познания;
в
умении
на
научной
основе
организовывать труд, используя знания
эргономики;
- в умении рационально планировать и
управлять временем;

selecting effective risk management methods.
Based on the results of the training, you
must master the following competencies:
General cultural competence (CA):
- the ability to apply modern scientific methods
of knowledge;
in the ability to organize work on a scientific
basis, using knowledge of ergonomics;
- the ability to plan and manage time
efficiently;
Professional competence (PC):
- implementation of management principles in
a globalized economy;
- ability to use domestic and foreign experience
in the field of Economics, marketing and
management;
- knowledge of the legal framework and
principles of business organization in the
Republic of Kazakhstan; the role and main
functions of the state in the economy, the main
principles of budget policy formation, the
directions of state economic policy, the ideals
and values of a democratic society, lifestyles in
a democratic society.
Program Manager:
Bakytuly E-PhD, associate Professor.
Imramzieva M. Ya. - PhD, associate Professor.

мемлекеттік экономикалық саясаттың
бағыттары, демократиялық қоғамның
идеалдары
мен
құндылықтары,
демократиялық қоғамдағы өмір стилі
туралы білім.
Бағдарлама жетекшісі:
Бақытұлы Е-PhD, қауымдастырылған
профессор.
Имрамзиева
М.
Я.
PhD,
қауымдастырылған профессор.

AKN7304/MFR7
304/GFM7304

Әлемдік қаржы нарықтары
Кредит көлемі: ECTS - 2
Пререквизиттер: Мемлекеттік басқару
модернизация (жаңарту). Халықаралық
банктік қадағалау (Базель-2. Базель-3).
Мемлекеттің
қаржы
саясаты.
/Мемлекеттік қаржы: теория және
тәжірибе мәселелері.
Постреквизиттер:
жаһандану
жағдайындағы
монетарлық
саясат.

Профессиональные
компетенции
(ПК):
- в реализации принципов управления
в условиях глобализации экономики;
- в
умении
использовать
отечественный и зарубежный опыт в
области экономики, маркетинга и
менеджмента;
- знания законодательной базы и
принципов организации бизнеса в РК;
роли и основных функциях государства
в экономике, основных принципах
формирования бюджетной политики, о
направлениях
государственной
экономической политики, идеалах и
ценностях демократического общества,
стилях жизни в демократическом
обществе.
Руководитель программы:
Бакытулы Е PhD, ассоцированный
профессор.
Имрамзиева
М.Я.
PhD,
ассоцированный профессор.
Мировые финансовые рынки
Объем в кредитах: ECTS - 2
Пререквизиты:
Модернизация
государственного
управления.
Международный банковский надзор
(Базель-2. Базель-3).
Финансовая
политика государства. Государственные
финансы: вопросы теории и практики.
Постреквизиты: Монетарная политика
в
условиях
глобализации.

Global financial market
Amount in credits: ECTS –2
Prerequisites: Modernization of public
administration.
International
banking
supervision (Basel-2. Basel-3). Financial policy
of the state. Public Finance: questions of theory
and practice.
Post-requisites: Monetary policy in the
context of globalization. International payment
system. Organization and management of the

Халықаралық төлем жүйесі. Қаржы
нарығының қызметін ұйымдастыру
және
басқару.
Тәуекел
қаржы
нарығының менеджменті.
Пән оқыту мақсаты: докторанттардың
қабілетін әлемдік қаржы нарықтары
бойынша ақпаратта бағдарлану, әлемдік
қаржы нарығының сәулетін түсіну,
қаржы нарығының әртүрлі сегменттері
арасындағы өзара тәуелділікті түсіну,
әлемдік
қаржы
нарығындағы
оқиғалардың
қазақстандық
қор
нарығына әсерін бағалау, қаржы
нарығының даму ерекшеліктерін түсіну
және әлемдік қаржы нарығының
артықшылықтары мен кемшіліктерін
білу.
Қысқаша мазмұны:
Күтілетін оқу нәтижелері:
Білуі қажет:
- әлемдік қаржы нарығының құрылымы,
оның жекелеген сегменттері;
- қазіргі заманғы негізгі теориялар,
түсіндіру механизмдері
әлемдік қаржы нарығында қаржы
активтерінің баға белгілеу;
- әлемдік қаржы нарықтары бойынша
ақпарат іздеу көздері.
Істей алуы қажет:
- әлемдік қаржы нарығының түрлі
сегменттері
арасындағы
өзара
тәуелділікті бағалау;
- әсерін болжау немесе өзге де

Международная платежная система.
Организация и управление деятельности
финансового рынка. Риск менеджмент
финансового рынка.
Целью преподавания дисциплины
является: привить 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 казахстанский
фондовый
рынок,
понимать
особенности развития финансового
рынка и знать преимущества и
недостатки
мирового
финансового
рынка.
Краткое содержание:
Ожидаемые результаты изучения:
Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
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:

financial market. Risk management of the
financial market.
The purpose of teaching the discipline is: to
instill the ability to
navigate information on global financial
markets, understand the architecture of the
global financial market, understand the
interdependence between different segments of
the financial market, assess the impact of
events in the global financial market on the
Kazakhstan stock market, understand the
specifics of the financial market and know the
advantages and disadvantages of the global
financial market.
Outline:
Expected results of the study:
Doctoral students who have studied this
discipline must:
Know:
- structure of the global financial market, its
individual segments;
- main modern theories,
explanatory mechanisms
pricing 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;
- predict the impact of those
or other changes to the

өзгерістер әлемдік қаржы нарығындағы
қазақстандық
қаржы
нарығының
серпінін;
- әлемдік қаржы нарығының түрлі
сегменттеріне талдау жасау.
Дағдылануы қажет:
- әлемдік қаржы нарықтары бойынша
ақпаратты іздеу және пайдалану
дағдылары;
- әлемдік қаржы нарықтары бойынша
алынған
ақпаратты
өңдеу
және
түсіндіру дағдылары;
- әлемдік қаржы нарықтарындағы
активтердің серпінін және олардың
отандық
қаржы
нарығындағы
активтердің серпініне әсерін болжау
әдістерімен.
Оқытудың
нәтижелері
бойынша
бакалавр төмендегі құзыреттерге қол
жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
- танымның заманауи ғылыми әдістерін
қолдана білуде;
Эргономика білімін пайдалана отырып,
еңбекті ғылыми негізде ұйымдастыру;
- уақытты тиімді жоспарлау және
басқару;
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
- экономиканы жаһандану жағдайында
басқару принциптерін іске асыруда;
экономика,
Маркетинг
және
менеджмент саласында отандық және
шетелдік тәжірибені қолдана білу;

- оценивать взаимозависимости между
различными
сегментами
мирового
финансового рынка;
- прогнозировать влияние тех
или иных изменений на
мировом
финансовом
рынке
на
динамику казахстанского финансового
рынка;
- давать анализ различных сегментов
мирового финансового рынка.
По результатам обучения должен
обладать навыками:
- 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.
По результатам обучения должен
овладеть
следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
- в умении применять современные
научные методы познания;
в
умении
на
научной
основе
организовывать труд, используя знания
эргономики;
- в умении рационально планировать и

global financial market on the dynamics of the
Kazakhstan financial market;
- analyze various segments of the global
financial market.
Based on the results of the training, you
must have the following skills:
- 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.
Based on the results of the training, you
must master the following competencies:
General cultural competence (CA):
- the ability to apply modern scientific methods
of knowledge;
in the ability to organize work on a scientific
basis, using knowledge of ergonomics;
- the ability to plan and manage time
efficiently;
Professional competence (PC):
- implementation of management principles in
a globalized economy;
- ability to use domestic and foreign experience
in the field of Economics, marketing and
management;
- knowledge of the legal framework and
principles of business organization in the
Republic of Kazakhstan; the role and main
functions of the state in the economy, the main

- ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың
заңнамалық базасы мен принциптерін;
мемлекеттің экономикадағы рөлі мен
негізгі функцияларын, бюджет саясатын
қалыптастырудың негізгі принциптерін,
мемлекеттік экономикалық саясаттың
бағыттары, демократиялық қоғамның
идеалдары
мен
құндылықтары,
демократиялық қоғамдағы өмір стилі
туралы білім.
Бағдарлама жетекшісі:
Бақытұлы Е-PhD, қауымдастырылған
профессор.
Имрамзиева
М.
Я.
PhD,
қауымдастырылған профессор.
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Қаржы нарығын мемлекеттік реттеу
Кредит көлемі: ECTS - 2
Пререквизиттер: халықаралық банктік
қадағалау
(Базель-2.
Базель-3).
Мемлекеттің
қаржы
саясаты.
Мемлекеттік қаржы: теория және
тәжірибе мәселелері.
Постреквизиттер:
Халықаралық
валюта жүйесі. Әлемдік қаржы нарығы.

управлять временем;
Профессиональные
компетенции
(ПК):
- в реализации принципов управления
в условиях глобализации экономики;
- в
умении
использовать
отечественный и зарубежный опыт в
области экономики, маркетинга и
менеджмента;
- знания законодательной базы и
принципов организации бизнеса в РК;
роли и основных функциях государства
в экономике, основных принципах
формирования бюджетной политики, о
направлениях
государственной
экономической политики, идеалах и
ценностях демократического общества,
стилях жизни в демократическом
обществе.
Руководитель программы:
Бакытулы Е PhD, ассоцированный
профессор.
Имрамзиева
М.Я.
PhD,
ассоцированный профессор.
Государственное
регулирование
финансового рынка
Объем в кредитах: ECTS - 2
Пререквизиты:
Международный
банковский надзор (Базель-2. Базель-3).
Финансовая политика государства.
Государственные финансы: вопросы
теории и практики.
Постреквизиты:
Международная

principles of budget policy formation, the
directions of state economic policy, the ideals
and values of a democratic society, lifestyles in
a democratic society.
Program Manager:
Bakytuly E-PhD, associate Professor.
Imramzieva M. Ya. - PhD, associate Professor.

State regulation of the financial market
Amount in credits: ECTS –2
Prerequisites:
international
banking
supervision (Basel-2. Basel-3). Financial policy
of the state. Public Finance: questions of theory
and practice.
Post-requisites: the international monetary
system. Global financial market. Organization
and management of the financial market. Risk

Қаржы
нарығының
қызметін
ұйымдастыру және басқару. Тәуекел
қаржы нарығының менеджменті.
Пән оқыту мақсаты: нарықтық
экономикасы
дамыған
елдердің
тәжірибесін есепке ала отырып, ҚР
Қаржы нарығын мемлекеттік реттеу
саласындағы
іргелі
білім
мен
практикалық дағдылар қалыптастыру.
Қысқаша мазмұны:
курс теория
туралы негізгі мәліметтерді қамтиды:
Қаржы
нарығын
реттеу
және
мемлекеттік
тұжырымдамаларды
талдау,
бағдарламаларды,
оның
сегменттерінің даму стратегияларын;
қаржы нарығының қызметі; қаржы
нарығының
даму
үрдістері
мен
перспективалары және алған білімдерін
өзінің
практикалық
қызметінде
пайдалану; қаржы институттарының
қызметін бағалау.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Білуі қажет:
- жалпы қаржы нарығында және оның
негізгі сегменттерінде болып жатқан
экономикалық процестердің мәні;
- Қаржы нарығы мен міндеттері осы
процестің кәсіби қатысушыларының
жұмыс істеу механизмдері;
- ҚР қаржы нарығының қызметін
мемлекеттік реттеудің нормативтікзаңнамалық негіздері:
Істей алуы қажет:

валютная
система.
Мировые
финансовые рынки. Организация и
управление деятельности финансового
рынка. Риск менеджмент финансового
рынка.
Целью преподавания дисциплины
является: формирование
фундаментальных
знаний
и
практических навыков в области
государственного
регулирования
финансового рынка в РК с учетом опыта
стран с развитой рыночной экономикой,
в частности в условиях кризисов.
Краткое содержание: курс содержит
основные сведения о теории
регулирования финансового рынка и
анализе государственных концепций,
программ, стратегий развития его
сегментов; изменениях, вносимых в
деятельность
финансового
рынка;
тенденциях и перспективах развития
финансового рынка и использовании
полученных
знаний
в
своей
практической деятельности; оценке
деятельности финансовых институов.
Ожидаемые результаты изучения:
Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
Знать:
- суть
экономических
процессов,
происходящих на финансовом рынке в
целом и на его основных сегментах;
- механизмы функционирования

management of the financial market.
The purpose of teaching the discipline is:
fundamental knowledge and practical skills in
the field of state regulation of the financial
market in the Republic of Kazakhstan, taking
into account the experience of countries with
developed market economies, in particular in
crisis situations.
Outline: the course contains basic information
about the theory financial market regulation
and analysis of government concepts,
programs, strategies for the development of its
segments; changes made to the activities of the
financial market; trends and prospects of the
financial market development and the use of
the knowledge gained in their practical
activities; assessment of the activities of
financial institutions.
Expected results of the study:
Doctoral students who have studied this
discipline must:
Know:
- the essence of economic processes occurring
in the financial market as a whole and in its
main segments;
- functioning mechanisms
financial market and tasks
professional participants in this process;
- regulatory and legislative framework for state
regulation of the financial market in the
Republic of Kazakhstan:
Be able to:
- use knowledge of the theory

- теория бойынша білімді пайдалану
мемлекеттік
тұжырымдамаларды,
бағдарламаларды, оның сегменттерін
дамыту стратегияларын талдау кезінде
мемлекеттік қаржы нарығын дамыту;
- қаржы нарығына қатысушылардың
қызметін
реттейтін
нормативтік
актілерге енгізілетін өзгерістерді білікті
бағалау;
- көру тенденциялары және
даму болашағы алған білімді өзінің
практикалық қызметінде қолдану;
- қаржы нарығының қызметіне бағалау
жүргізу
және
қаржы
нарығына
қатысушылардың қызметін мемлекеттік
реттеу саласында білімге ие болу.
Дағдылануы қажет:
қаржы құралдарын талдау және
пайдалану;
- әдебиеттермен және нормативтік
құжаттармен жұмыс;
- алдағы қызмет саласында стандартты
жағдайларды талдау кезінде кәсіби
дәлелдеме.
Оқытудың
нәтижелері
бойынша
бакалавр төмендегі құзыреттерге қол
жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
ақпараттық
технологияларды,
ақпаратты
басқару
дағдыларын
меңгеру;
- өзгермелі жағдайларда қойылған
міндеттерді шеше білу;

финасового рынка и задачи
профессиональных участников этого
процесса;
- нормативно-законодательные основы
государственного
регулирования
деятельности финансового рынка в РК:
Уметь:
- использовать знания по теории
государственного финансового рынка
при
анализе
государственных
концепций,
программ,
стратегий
развития его сегментов;
- квалифицированно
оценивать
изменения, вносимые в нормативные
акты, регламентирующие деятельность
участников финансового рынка;
- видеть тенденции и
перспективы развития использовать
полученные
знания
в
своей
практической деятельности;
- проводить оценку деятельности
финансовго рынка и обладать знаниями
в
области
государственного
регулирования деятельности участников
финансовго рынка.
По результатам обучения должен
обладать навыками:
- анализа
и
использования
финансовых
инструментов;
- самостоятельной
работы
с
литературой и нормативными
документами;

state financial market in the analysis of state
concepts, programs, and strategies for the
development of its segments;
- competently evaluate changes made to
regulations governing the activities of financial
market participants;
- see trends and
prospects for development to use the acquired
knowledge in their practical activities;
- conduct an assessment of the financial market
and have knowledge in the field of state
regulation of the activities of financial market
participants.
Based on the results of the training, you
must have the following skills:
- analysis and use of financial resources
tools;
- independent work with literature and
normative documents
documents;
- professional argumentation when analyzing
standard situations in the field of upcoming
activities.
Based on the results of the training, you
must master the following competencies:
General cultural competence (CA):
- in the ability to own information technologies,
information management skills;
- ability to solve tasks in changing conditions;
Professional competence (PC):
- implementation of management principles in
a globalized economy;
- ability to use domestic and foreign experience

- профессиональной аргументации при
разборе стандартных ситуаций в сфере
предстоящей деятельности.
По результатам обучения должен
овладеть
следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
- в умении владеть информационными
технологиями, навыками управления
информацией;
- в умении решать поставленные
задачи в изменяющихся условиях;
Профессиональные
компетенции
(ПК):
- в реализации принципов управления
в условиях глобализации экономики;
- в
умении
использовать
отечественный и зарубежный опыт в
области экономики, маркетинга и
менеджмента;
- знать
государственные
и
международные стандарты качества;
владеть
информационными
технологиями,
владеть
навыками
управления информацией;
Руководитель программы:
Серикбаева С.Г.
к.э.н.,
ассоцированный профессор.
KYKBzhA7305/F Қаржы ұйымдарын қаржылық бақылау Финансовый
контроль
и
аудит
KiAFO7305/FCA және аудит
финансовых организации
ofFO7305
Кредит көлемі: ECTS - 2
Объем в кредитах: ECTS - 2
Пререквизиттер: Халықаралық банктік Пререквизиты:
Международный
қадағалау
(Базель-2.
Базель-3). банковский надзор (Базель-2. Базель-3).
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
- экономиканы жаһандану жағдайында
басқару принциптерін іске асыруда;
экономика,
Маркетинг
және
менеджмент саласында отандық және
шетелдік тәжірибені қолдана білу;
- мемлекеттік және халықаралық сапа
стандарттарын
білу;
ақпараттық
технологияларды меңгеру, ақпаратты
басқару дағдыларын меңгеру;
Бағдарлама жетекшісі:
Серікбаева
С.Г.
э.ғ.к.,
қауымдастырылған профессор.

in the field of Economics, marketing and
management;
- know the national and international standards
of quality; to possess information technology
skills information management;
Program Manager:
Serikvaeva S.G - candidate of Economics,
associate Professor.

Financial control and audit of financial
organizations
Amount in credits: ECTS –2
Prerequisites:
international
banking
supervision (Basel-2. Basel-3). Financial policy

Мемлекеттің
қаржы
саясаты.
Мемлекеттік қаржы: теория және
тәжірибе мәселелері.
Постреквизиттер: пәнді оқу кезінде
алынған білім, білік және дағды зерттеу
тәжірибесінде және диссертация жазу
кезінде қажет.
Пән
оқыту
мақсаты:
негізгі
тақырыптар бойынша жүйеленген білім
беру, тәуекел жағдайында дұрыс
басқару
шешімдерін
қабылдауға
болашақ мамандарды дайындау.
Қысқаша мазмұны: Кез келген қаржышаруашылық
қызмет
қабылданған
басқарушылық шешімдерге сәйкес
жүзеге асырылады, мұндай шешімдер
тәуекелге байланысты, алдын ала
белгісіз белгісіздік факторларының
болуына байланысты. Бұл пәнде
қаржылық
бақылау
және
аудит
ұғымының негіздері және олардың
түрлері оқытылады. Тәуекелдердің
әртүрлі
түрлеріне
және
түрлі
жағдайларға қолайлы тәуекелдерді
азайту жолдары көрсетілген.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Білуі қажет:
- бақылау және ревизия жүргізу
саласындағы заңнама;
- Қазақстан Республикасында және
шетелдерде қаржылық бақылау жүйесін
ұйымдастырудың мәні мен негізгі
принциптері;

Финансовая политика государства.
Государственные финансы: вопросы
теории и практики.
Постреквизиты: Знания, умения и
навыки, полученные при изучении
дисциплины,
необходимы
в
исследовательской практике и при
написании диссертации.
Целью преподавания дисциплины
является: дать систематизированные
знания
по
ключевым
темам,
подготовить будущих специалистов к
принятию правильных управленческих
решений в рисковой ситуации.
Краткое содержание:
Любая
финансово-хозяйственная
деятельность
осуществляется
в
соответствии
с
принятыми
управленческими решениями, такие
решения связны с риском, обусловлены
наличием
ряда
факторов
неопределенности, заранее неизвестных
непредвиденных.
В данной дисциплине изучаются
основы понятия финансового контроля
и аудита и их видов. Показаны пути
снижения рисков, которые приемлемы
различным видам рисков и различным
ситуациям.
Ожидаемые результаты изучения:
Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
Знать:

of the state. Public Finance: questions of theory
and practice.
Post-requisites: the Knowledge, skills and
abilities obtained in the course of studying the
discipline are necessary in research practice and
when writing a dissertation.
The purpose of teaching the discipline is: to
provide systematic knowledge on key topics, to
prepare future specialists to make the right
management decisions in a risky situation.
Outline: Any financial and economic activity
is carried out in accordance with management
decisions, such decisions are associated with
risk, due to the presence of a number of
uncertainty factors, previously unknown
unforeseen.
This discipline studies the basics of the concept
of financial control and audit and their types.
The ways to reduce risks that are acceptable to
different types of risks and different situations
are shown.
Expected results of the study:
Doctoral students who have studied this
discipline must:
Know:
- legislation in the field of control and audit;
сущность the essence and basic principles of
the organization of the financial control system
in the Republic of Kazakhstan and abroad;
- problems and prospects of development of
financial control and audit in Kazakhstan;
- opportunities to use positive foreign
experience in the economic conditions of

- Қазақстандағы қаржылық бақылау
мен аудитті дамытудың проблемалары
мен перспективалары;
- Қазақстанның
экономикалық
жағдайында оң шетелдік тәжірибені
пайдалану мүмкіндігінің;
- қаржылық бақылау мен аудитті
ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету.
Істей алуы қажет:
- қаржылық бақылаудың нысандары
мен түрлерін ажырату;
- аудит рәсімдерін қолдану;
- қаржылық
бақылау
саласында
теориялық білімді практикада қолдану.
Дағдылануы қажет:
- мемлекеттік мекемелерде қаржылық
есептілікті қалыптастыру саласындағы
базалық теориялық білімдер мен
практикалық дағдылар;
- мемлекеттік және мемлекеттік емес
мекемелердің шаруашылық қызметін
бақылау және аудит саласындағы
базалық теориялық білімдер мен
практикалық дағдылар;
- есепке алу процесінде, қаржылық
бақылауда және қаражатты пайдалану
бойынша тексеру тексерулерін жүргізу
кезінде қазіргі заманғы техникалық
құралдарды
және
ақпараттық
технологияларды пайдалану:
- аудит және бақылау жүргізу.
Оқытудың
нәтижелері
бойынша
бакалавр төмендегі құзыреттерге қол

 законодательство
в
области
проведения контроля и ревизии;
 сущность и основные принципы
организации системы финансового
контроля в Республике Казахстан и за
рубежом;
 проблемы и перспективы развития
финансового контроля и аудита в
Казахстане;
 возможности
использования
позитивного зарубежного опыта в
экономических условиях Казахстана;
 научно-методическое
обеспечение
финансового контроля и аудита.
Уметь:
 различать
формы
и
виды
финансового контроля;
 применять процедуры аудита;
 применять теоретические знания в
области финансового контроля на
практике.
По результатам обучения должен
обладать навыками:
- базовыми теоретическими знаниями и
практическими навыками в области
формирования финансовой отчетности в
государственных учреждениях;
- базовыми теоретическими знаниями и
практическими навыками в области
контроля и аудита хозяйственной
деятельности государственных и не
государственных учреждений;
использования
современных

Kazakhstan;
- scientific and methodological support of
financial control and audit.
Be able to:
- distinguish between forms and types of
financial control;
- to apply audit procedures;
- apply theoretical knowledge in the field of
financial control in practice.
Based on the results of the training, you
must have the following skills:
- basic theoretical knowledge and practical
skills in the field of financial reporting in public
institutions;
- basic theoretical knowledge and practical
skills in the field of control and audit of
economic activities of state and non-state
institutions;
- use of modern technical means and
information technologies in the accounting
process, financial control and when conducting
audits on the use of funds:
- conducting audit and control.
Based on the results of the training, you
must master the following competencies:
General cultural competence (CA):
- in the ability to own information technologies,
information management skills;
- ability to solve tasks in changing conditions;
Professional competence (PC):
- implementation of management principles in
a globalized economy;
- ability to use domestic and foreign experience
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технических
средств
и
информационные технологии в учетном
процессе, финансовом контроле и при
проведении ревизионных проверок по
использованию средств:
- проведения аудита и контроля.
По результатам обучения должен
овладеть
следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
- в умении владеть информационными
технологиями, навыками управления
информацией;
- в умении решать поставленные
задачи в изменяющихся условиях;
Профессиональные
компетенции
(ПК):
- в реализации принципов управления
в условиях глобализации экономики;
- в
умении
использовать
отечественный и зарубежный опыт в
области экономики, маркетинга и
менеджмента;
- знать
государственные
и
международные стандарты качества;
владеть
информационными
технологиями,
владеть
навыками
управления информацией;
Руководитель программы:
Серикбаева С.Г.
к.э.н.,
ассоцированный профессор.
даму Cовременные
тенденции
развития
финансовой системы РК

жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
ақпараттық
технологияларды,
ақпаратты
басқару
дағдыларын
меңгеру;
- өзгермелі жағдайларда қойылған
міндеттерді шеше білу;
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
- экономиканы жаһандану жағдайында
басқару принциптерін іске асыруда;
экономика,
Маркетинг
және
менеджмент саласында отандық және
шетелдік тәжірибені қолдана білу;
- мемлекеттік және халықаралық сапа
стандарттарын
білу;
ақпараттық
технологияларды меңгеру, ақпаратты
басқару дағдыларын меңгеру;
Бағдарлама жетекшісі:
Серікбаева
С.Г.
э.ғ.к.,
қауымдастырылған профессор.

in the field of Economics, marketing and
management;
- know the national and international standards
of quality; to possess information technology
skills information management;
Program Manager:
Serikvaeva S.G - candidate of Economics,
associate Professor.

ҚР қаржы жүйесінің
тенденциялары

Current trends in the development of the
financial system of the RK

қазіргі

DFSRK7306

Кредит көлемі: ECTS - 2
Пререквизиттер:
пәнді оқу кезінде
алынған білім, білік және дағды зерттеу
тәжірибесінде және диссертация жазу
кезінде қажет.
Постреквизиттер: пәнді оқу кезінде
алынған білім, білік және дағды зерттеу
тәжірибесінде және диссертация жазу
кезінде қажет.
Пән оқыту мақсаты: макро - және
микродеңгейде
қаржы
жүйесінің
теориялық және практикалық негіздерін
меңгеру.
Қысқаша
мазмұны:
күтілетін
нәтижелер: докторанттарға мамандық
бойынша ұғымдық аппаратты меңгеруге
және кәсіби құзыреттілікті дамытуға
бағытталған оның қолданбалы пәндерін
оқуға дайындалуға мүмкіндік береді.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Білуі қажет:
- мемлекеттік қаржыны, шаруашылық
жүргізуші субъектілер мен қаржы
институттарын
ұйымдастыру және
басқару негіздері;
- қаржы қатынастары субъектілері
қызметінің
терминологиясы
мен
ұғымдары.
Істей алуы қажет:
- мемлекеттің, шаруашылық жүргізуші
субъектілер
мен
қаржы
институттарының ақша ағындарын
талдау;

Объем в кредитах: ECTS - 2
Пререквизиты: Введение в финансы.
Корпоративные
финансы.
Международный банковский надзор
(Базель-2. Базель-3).
Финансовая
политика
государства.
Государственные финансы: вопросы
теории и практики.
Постреквизиты: Знания, умения и
навыки, полученные при изучении
дисциплины,
необходимы
в
исследовательской практике и при
написании диссертации.
Целью преподавания дисциплины
является: усвоение теоретических и
практических
основ
финансовой
системы на макро - и микроуровне.
Краткое содержание:
Ожидаемые результаты изучения:
позволит
докторантам
овладеть
понятийным
аппаратом
по
специальности и подготовиться к
изучению ее прикладных дисциплин,
направленных
на
развитие
профессиональных компетенций.
Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
Знать:
- основы организации и управления
государственных финансов, финансов
хозяйствующих
субъектов
и
финансовых институтов;
- терминологию
и
понятия

Amount in credits: ECTS –2
Prerequisites:
Introduction to financial
accounting. Corporate finance. International
banking supervision (Basel-2. Basel-3).
Financial policy of the state. Public Finance:
questions of theory and practice.
Post-requisites: the Knowledge, skills and
abilities obtained in the course of studying the
discipline are necessary in research practice and
when writing a dissertation.
The purpose of teaching the discipline is:
mastering the theoretical and practical
foundations of the financial system at the
macro and micro levels.
Outline: Expected results of the study: it will
allow doctoral students to master the
conceptual apparatus of the specialty and
prepare for the study of its applied disciplines
aimed at the development of professional
competencies
Expected results of the study:
Doctoral students who have studied this
discipline must:
Know:
- fundamentals of organization and
management of public finances, finances of
economic entities and financial institutions;
- terminology and concepts of financial
relations entities ' activities;
Be able to:
- analyze the cash flows of the state, economic
entities and financial institutions;
- in subsequent practical activities, solve

-алдағы
практикалық
қызметте
проблемалық жағдайларды шешу және
қаржы-несие жүйесінің жұмыс істеуіне
байланысты нақты сұрақтарға жауап
табу.
Дағдылануы қажет:
- қоғамдық құрылыстың әртүрлі
деңгейлерінде
қаржы
ресурстарын
қалыптастыру және пайдалану бойынша
шешімдер қабылдау үшін қаржыны
басқару;
- нарықтық жағдайдағы қаржы-несие
мәселелері саласындағы теориялық
білімдермен;
- қаржыгерлер мен банк мамандарының
практикалық қызметінде туындайтын
нақты мәселелерді шешу дағдылары.
Оқытудың
нәтижелері
бойынша
бакалавр төмендегі құзыреттерге қол
жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
- эргономика білімін пайдалана отырып,
еңбекті ғылыми негізде ұйымдастыру;
- өзгермелі жағдайларда қойылған
міндеттерді шеше білу;
- уақытты тиімді жоспарлау және
басқару;
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
кәсіпорынның
ерекшелігі
мен
қызметтің нақты жағдайларын ескере
отырып, тиімді ұйымдастыру және
басқару түрлерін таңдай білу;
- эмпирикалық зерттеу саласында

деятельности субъектов финансовых
отношений;
Уметь:
- анализировать денежные потоки
государства, хозяйствующих субъектов
и финансовых институтов;
- в
последующей
практической
деятельности
решать
проблемные
ситуации и находить ответы на
конкретные вопросы, связанные с
функционированием
финансовокредитной системой.
По результатам обучения должен
обладать навыками:
- управления
финансами
для
принятия решений по формированию и
использованию финансовых ресурсов
на разных уровнях общественного
устройства;
- теоретическими
знаниями
в
области финансово-кредитных проблем
в рыночных условиях;
- навыками по решению конкретных
проблем, возникающих в практической
деятельности
финансистов
и
банковских специалистов.
По результатам обучения должен
овладеть
следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
- в умении на научной основе
организовывать труд, используя знания
эргономики;

problematic situations and find answers to
specific questions related to the functioning of
the financial and credit system.
Based on the results of the training, you
must have the following skills:
- financial management for making decisions
on the formation and use of financial resources
at different levels of society;
- theoretical knowledge in the field of financial
and credit problems in market conditions;
- skills to solve specific problems that arise in
the practical activities of financiers and banking
specialists.
Based on the results of the training, you
must master the following competencies:
General cultural competence (CA):
- the ability to organize work on a scientific
basis, using knowledge of ergonomics;
- ability to solve tasks in changing conditions;
- the ability to plan and manage time
efficiently;
Professional competence (PC):
- the ability to choose effective forms of
organization and management of the enterprise,
taking into account their specifics and specific
conditions of activity;
- in the field of empirical research
- be highly educated in the field of
management.
Program Manager:
Gumar N. A. - candidate of Economics,
associate Professor.
Zhanibekova G.K .- PhD, associate Professor.

- менеджмент саласында жоғары білікті
болу.
Бағдарлама жетекшісі:
Гумар Н. А. - э. ғ. к., қауымдастырылған
профессор.
Жанибекова
Г.
К.
PhD,
қауымдастырылған профессор.

KRKNDM7306/P
RFRRK7306/PD
FMRK7306

ҚР қаржы нарығының даму мәселелері
Кредит көлемі: ECTS - 2
Пререквизиттер: Қаржыға кіріспе.
Корпоративтік қаржы. Халықаралық
банктік қадағалау (Базель-2. Базель-3).
Мемлекеттің
қаржы
саясаты.
Мемлекеттік қаржы: теория және
тәжірибе мәселелері.
Постреквизиттер: пәнді оқу кезінде
алынған білім, білік және дағды зерттеу
тәжірибесінде және диссертация жазу
кезінде қажет.
Пән оқыту мақсаты: Қаржы нарығын
ұйымдастырудың
теориясы
мен

- в умении решать поставленные
задачи в изменяющихся условиях;
- в умении рационально планировать и
управлять временем;
Профессиональные
компетенции
(ПК):
- в умении выбирать эффективные
формы организации и управления
предприятием, с учетом их специфики и
конкретных условий деятельности;
- в
области
эмпирического
исследования
- быть высокообразованным в области
менеджмента.
Руководитель программы:
Гумар Н.А. - к.э.н., ассоцированный
профессор.
Жанибекова
Г.К.
PhD,
ассоцированный профессор.
Проблемы развития финансового рынка
РК
Объем в кредитах: ECTS - 2
Пререквизиты: Введение в финансы.
Корпоративные
финансы.
Международный банковский надзор
(Базель-2. Базель-3).
Финансовая
политика
государства.
Государственные финансы: вопросы
теории и практики.
Постреквизиты: Знания, умения и
навыки, полученные при изучении
дисциплины,
необходимы
в
исследовательской практике и при

Problems of development of the financial
market of the RK
Amount in credits: ECTS –2
Prerequisites: Introduction to Finance.
Corporate finance. International banking
supervision (Basel-2. Basel-3). Financial policy
of the state. Public Finance: questions of theory
and practice.
Post-requisites: the Knowledge, skills and
abilities obtained in the course of studying the
discipline are necessary in research practice and
when writing a dissertation.
The purpose of teaching the discipline is:
to Study current problems of the theory and

тәжірибесінің
өзекті
мәселелерін
зерттеу және қаржы нарығы қызметінің
тиімділігін
арттыру
бойынша
негізделген қаржылық шешімдерді
қабылдау дағдыларын алу болып
табылады.
Қысқаша мазмұны: пәнді оқу үдерісі
қаржылық
қатынастар
саласында
кешенді
теориялық
білімді
қалыптастыруға,
Қаржы
нарығын
ұйымдастыру
принциптері
мен
эволюциясына,
әлемдік
қаржы
нарығының қызмет ету механизміне,
валюталық
және
несиелік
операциялардың
көптүрлілігіне,
валюталық бағамды талдау және
болжау әдістеріне, халықаралық есепқисаптар мен халықаралық қаржы
менеджментінің
ерекшеліктеріне,
сыртқы борышты басқару мәселелеріне,
сондай-ақ қаржы нарығының дамуына
бағытталған.
Күтілетін нәтижелер: докторанттарда
қаржылық
қатынастардың
қазіргі
формалары, даму заңдылықтары туралы
теориялық білімді ғана емес, сонымен
қатар
әлемдік
экономиканың
жаһандануы
жағдайында
әлемдік
шаруашылық байланысындағы күрделі
құбылыстарды талдаудың практикалық
дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік
береді.
Күтілетін оқу нәтижелері:

написании диссертации.
Целью преподавания дисциплины
является:
Изучение
актуальных
проблем
теории
и
практики
организации финансового рынка и
получение
навыков
принятия
обоснованных финансовых решений по
повышению
эффективности
деятельности финансовго рынка.
Краткое
содержание:
процесс
изучения дисциплины направлен на
формирование
комплексных
теоретических знаний в области
финансовых отношений, принципами
организации и эволюцией финансового
рынка, 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, а также
развития финансового рынка.
Ожидаемые результаты изучения:
позволяет сформировать у докторантов
не только теоретические знания о
современных формах, закономерностях
развития финансовых отношений, но и
практических навыков анализа сложных
явлений в мирохозяйственных связях в
условиях
глобализации
мировой

practice of financial market organization and
obtain skills for making informed financial
decisions to improve the efficiency of the
financial market.
Outline: the process of studying the discipline
is aimed at forming a comprehensive
theoretical knowledge in the field of financial
relations, the principles of organization and
evolution of the financial market, 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, as well as the development
of the financial market.
Expected results of the study: it allows
doctoral students to form not only theoretical
knowledge about modern forms and patterns of
development of financial relations, but also
practical skills in analyzing complex
phenomena in world economic relations in the
globalized world economy.
Doctoral students who have studied this
discipline must:
Know:
- basic methods and techniques of financial
management, basic principles of making
managerial decisions in the field of financial
activity;
- basic methods for evaluating and analyzing
available information;

Білуі қажет:
- қаржыны басқарудың негізгі әдістері
мен тәсілдері, қаржылық қызмет
саласында
басқару
шешімдерін
қабылдаудың негізгі принциптері;
- қолда бар ақпаратты бағалау мен
талдаудың негізгі әдістері;
халықаралық
есеп
айырысу
технологиясы;
- төлем балансын жасау принциптері
және талдау әдістері;
- қаржы ұйымдарының жұмыс істеу
ерекшеліктері.
Істей алуы қажет:
-негізгі экономикалық факторлар мен
нарықтық көрсеткіштердің динамикасы
арқылы әлемдік валюта-қаржы нарығы
мен экономиканың басқа да салалары
арасындағы байланыстарды талдау
және бағалау;
- қаржы нарығын талдау үшін қажетті
мәліметтерді жинау, талдау және өңдеу;
- 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,

экономики.
Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
Знать:
- основные
методы
и
приемы
управления
финансами,
основные
принципы принятия управленческих
решений
в
области
финансовой
деятельности;
- основные методы оценки и анализа
имеющейся информации;
- технологии международных расчетов;
- принципы составления и методы
анализа платежного баланса;
- особенности
функционирования
финансовых организаций.
Уметь:
- анализировать и оценивать связи
между мировым валютно-финансовым
рынком и другими сферами экономики
через
динамику
основных
экономических факторов и рыночных
показателей;
- осуществлять
сбор,
анализ
и
обработку данных, необходимых для
анализа 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

- international payment technologies;
- principles of compilation and methods of
analysis of the balance of payments;
- features of functioning of financial
organizations.
Be able 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;
- collect, analyze and process data necessary for
financial market analysis;
- 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:
- to link the mechanism of monetary regulation
with modern events of world and national
significance;
- perform the necessary calculations, process
the results obtained, prepare and execute all
documentation in accordance with current
standards;
- use the knowledge gained in the field of
currency, credit and financial relations in
relation to foreign economic activity.
Based on the results of the training, you
must have the following skills:
- investing in cash and term financial markets;
- culture of thinking in the field of financial
decision-making;
- ability to generalize, analyze, and perceive

алынған
нәтижелерді
өңдеу,
қолданыстағы стандарттарға сәйкес
барлық құжаттаманы жасау және
ресімдеу;
-сыртқы
экономикалық
қызметке
қатысты
валюталық-несиелік
және
қаржылық
қатынастар
саласында
алынған білімді пайдалану.
Дағдылануы қажет:
- қолма-қол және мерзімді қаржы
нарығында инвестициялау;
- 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;
- басқару шешімдерін қабылдау және
болжау үшін ақпараттық көздермен
және
деректермен
жұмыс
істеу
әдістерімен;
- алынған нәтижелерді өңдеу, оларды
әдеби деректерді ескере отырып талдау

полученные выводы:
- увязывать
механизм
денежнокредитного
регулирования
с
современными событиями мирового и
национального значения;
- осуществлять необходимые расчеты,
обрабатывать полученные результаты,
составлять
и
оформлять
всю
документацию
в
соответствии
с
действующими стандартами;
- использовать знания, полученные в
области
валютно-кредитных
и
финансовых
отношениях
применительно к внешнеэкономической
деятельности.
По результатам обучения должен
обладать навыками:
- инвестировании на наличном и
срочном финансовом рынке;
- культурой мышления в области
принятия 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

information in the field of financial markets.
- oral and written language skills at a level that
ensures high quality of 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.
Based on the results of the training, you must
master the following competencies:
General cultural competence (CA):
- the ability to organize work on a scientific
basis, using knowledge of ergonomics;
- ability to solve tasks in changing conditions;
- the ability to plan and manage time
efficiently;
Professional competence (PC):
- the ability to choose effective forms of
organization and management of the enterprise,

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.
Оқытудың
нәтижелері
бойынша
бакалавр төмендегі құзыреттерге қол
жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
- эргономика
білімін
пайдалана
отырып, еңбекті ғылыми негізде
ұйымдастыру;
- өзгермелі жағдайларда қойылған
міндеттерді шеше білу;
- уақытты тиімді жоспарлау және
басқару;
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
кәсіпорынның
ерекшелігі
мен
қызметтің нақты жағдайларын ескере
отырып, тиімді ұйымдастыру және
басқару түрлерін таңдай білу;
- эмпирикалық зерттеу саласында
- менеджмент саласында жоғары білімді
болу.
Бағдарлама жетекшісі:
Гумар Н. А. - э. ғ. к., қауымдастырылған
профессор.

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.
По результатам обучения должен
овладеть
следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
- в умении на научной основе
организовывать труд, используя знания
эргономики;
- в умении решать поставленные
задачи в изменяющихся условиях;
- в умении рационально планировать и
управлять временем;
Профессиональные
компетенции

taking into account their specifics and specific
conditions of activity;
- in the field of empirical research
- be highly educated in the field of
management.
Program Manager:
Gumar N. A. - candidate of Economics,
associate Professor.
Zhanibekova G. K.-PhD, associate Professor.

Жанибекова
Г.
К.
қауымдастырылған профессор.
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PhD, (ПК):
- в умении выбирать эффективные
формы организации и управления
предприятием, с учетом их специфики и
конкретных условий деятельности;
- в
области
эмпирического
исследования
- быть высокообразованным в области
менеджмента.
Руководитель программы:
Гумар Н.А. - к.э.н., ассоцированный
профессор.
Жанибекова
Г.К.
PhD,
ассоцированный профессор.
Қаржы
нарығының
қызметін Организация и управление деятельности
ұйымдастыру және басқару
финансового рынка
Кредит көлемі: ECTS - 2
Объем в кредитах: ECTS - 2
Пререквизиттер:
Мемлекеттік Пререквизиты:
Модернизация
басқаруды жаңғырту. Экономикалық государственного
управления.
зерттеу
әдіснамасы.
Қаржы Методология
экономических
саласындағы
ғылыми-зерттеу исследовании.
Основы научноқызметінің
негіздері.
Мемлекеттің исследовательской
деятельности
в
қаржы саясаты. Мемлекеттік қаржы: сфере финансов. Финансовая политика
теория және тәжірибе мәселелері.
государства.
Государственные
Постреквизиттер: пәнді оқу кезінде финансы: вопросы теории и практики.
алынған білім, білік және дағды зерттеу Постреквизиты: Знания, умения и
тәжірибесінде және диссертация жазу навыки, полученные при изучении
кезінде қажет.
дисциплины,
необходимы
в
Пән
оқыту
мақсаты:
болашақ исследовательской практике и при
мамандардың
қоғамдық
өндірісте написании диссертации.
қызмет ететін және экономиканың Целью преподавания дисциплины
барлық салалары мен секторларына является: формирование у будущих
қызмет көрсететін, нарықтық экономика специалистов твердых теоретических и

Organization and management of financial
market activities
Amount in credits: ECTS –2
Prerequisites: Modernization of public
administration. Methodology of economic
research. Fundamentals of research activities in
the field of Finance. Financial policy of the
state.
Post-requisites: questions of theory and
practice. Post-requisites: the Knowledge, skills
and abilities obtained in the course of studying
the discipline are necessary in research practice
and when writing a dissertation.
The purpose of teaching the discipline is: to
form future specialists with solid theoretical
and practical knowledge about the activities of
the financial market and market segments that
function in public production and serve all
spheres and sectors of the economy, financial

жағдайындағы қаржылық қатынастар,
әр сегменттің экономиканың нақты
секторымен
байланысы
туралы
теориялық және практикалық білімді
қалыптастыру.
Қысқаша мазмұны: бұл курс болашақ
мамандарды
әлемдік
қаржы
нарықтарының
жұмыс
істеу
заңдылықтары
мен
ерекшеліктері
туралы, түрлі елдерде қор ісін
ұйымдастыру туралы және осы елдердің
нарықтарында әртүрлі инвестициялық
құралдар мен стратегияларды қолдану
тәжірибесі туралы кәсіби біліммен
қамтамасыз
ету
үшін
мақсатты
теориялық
және
практикалық
бағыттарға ие.
Күтілетін оқу нәтижелері: әлемдік
қаржы нарығындағы қазіргі жағдайдағы
және қазақстандық практикадағы қаржы
институттарының қызметін басқарудың
негізгі
мәселелерімен
таныстыру,
сонымен қатар осы проблемаларды
шешудің нақты жолдарын ұсыну.
Қаржы институттарының түрлерін және
олардың
қызметінің
бағыттарын,
мемлекеттік реттеу мен қадағалаудың
жекелеген сәттерін кешенді зерттеу.
Білуі қажет:
- қаржы нарығының және әрбір
сегменттің мәні мен функциялары;
- ұғымы қаржы нарығы;
- қаржылық жоспарлау және болжау;

практических знаний о деятельности
финансового рынка и сегментов рынка,
функционирующих в общественном
производстве и обслуживающих все
сферы
и
сектора
экономики,
финансовых отношений в условиях
рыночной экономики, связи каждого
сегмента
с
реальным
сектором
экономики
Краткое содержание: данный курс
имеет целевую теоретическую и
практическую
направленность
для
обеспечения будущих специалистов
профессиональными
знаниями
о
закономерностях
и
особенностях
функционирования
мировых
финансовых рынков, об организации
фондового дела в разных странах и о
практике использования на рынках этих
стран
различных
инвестиционных
инструментов и стратегий.
Ожидаемые результаты изучения:
Ознакомить с основными проблемами
управления деятельностью финансовых
институтов в современных условиях на
мировом финансовом рынке в целом и в
казахстанской практике, в частности, а
также предложить конкретные пути
разрешения этих проблем. Комплексное
изучение видов финансовых институтов
и
направления их деятельности,
отдельные моменты государственного
регулирования и надзора.

relations in a market economy, the relationship
of each segment with the real sector of the
economy
Outline: this course has a specific theoretical
and practical orientation to provide future
specialists with professional knowledge about
the laws and features of the functioning of the
world financial markets, the organization of the
stock business in different countries and the
practice of using various investment tools and
strategies in the markets of these countries.
Expected results of the study: to Familiarize
with the main problems of managing the
activities of financial institutions in modern
conditions on the world financial market in
General and in Kazakhstan's practice, in
particular, and to suggest specific ways to solve
these problems. Comprehensive study of the
types of financial institutions and their
activities, individual aspects of state regulation
and supervision.
Doctoral students who have studied this
discipline must:
Know:
the essence and functions of the financial
market and each segment;
the concept of the financial market; financial
planning and forecasting;
the role of the financial market in the
development of international cooperation
Be able to:
operate with credit and financial concepts and
categories, navigate the schemes for building

- халықаралық
ынтымақтастықты
дамытудағы қаржы нарығының рөлі
Істей алуы қажет:
- қаржы
нарығының
түрлі
сегменттерін құру және өзара іс-қимыл
схемаларында бағдарлану;
- ақша айналымымен байланысты
көрсеткіштерге талдау жүргізу;;
- кірістілік және тәуекел дәрежесі
бойынша әр түрлі бағалы қағаздардың
салыстырмалы
сипаттамасын
құрастыру;
- елдің қаржы нарығының жай-күйі
туралы қорытынды жасау.
Дағдылануы қажет:
- қаржы саласындағы нормативтікәдістемелік,
ұйымдастыру-басқару,
есепке алу-талдау жұмыстары;
- стандартты және стандартты емес
жағдайларда шешім қабылдау және
олар үшін жауапты болу.
Оқытудың
нәтижелері
бойынша
бакалавр төмендегі құзыреттерге қол
жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
- танымның заманауи ғылыми әдістерін
қолдана білуде;
- кәсіби қызметтің мақсаттары мен
міндеттерін анықтай білу;
- уақытты тиімді жоспарлау және
басқару іскерлігінде.
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
- теориялық білімді практикалық

Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
Знать:
сущность и функции финансового
рынка и каждого сегмента;
понятие
финансового
рынка;
финансовое
планирование
и
прогнозирование;
роль финансового рынка в развитии
международного сотрудничества
Уметь:
оперировать
кредитно-финансовыми
понятиями
и
категориями,
ориентироваться в схемах построения и
взаимодействия различных сегментов
финансового рынка;
- проводить анализ показателей,
связанных с денежным обращением;
составлять
сравнительную
характеристику различных ценных
бумаг по степени доходности и риска;
делать
выводы
о
состоянии
финансового рынка страны.
По результатам обучения должен
обладать навыками:
- нормативно-методической,
организационно-управленческой,
учетно-аналитической работы в области
финансов;
- принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
По результатам обучения должен

and interacting with various segments of the
financial market;
- analyze indicators related to money
circulation;
- make a comparative characteristic of various
securities by the degree of return and risk;
- draw conclusions about the state of the
country's financial market.
Based on the results of the training, you
must have the following skills:
- normative and methodological, organizational
and managerial, accounting and analytical
work in the field of Finance;
- make decisions in standard and non-standard
situations and take responsibility for them.
Based on the results of the training, you
must master the following competencies:
General cultural competence (CA):
- the ability to apply modern scientific methods
of knowledge;
- ability to define goals and objectives in
professional activities;
- the ability to plan and manage time
efficiently.
Professional competence (PC):
- the ability to use theoretical knowledge in
practical activities;
- ability to use domestic and foreign experience
in the field of Economics, marketing and
management;
- know state and international quality standards;
own information technologies, possess
information management skills.

қызметте қолдана білу;
экономика,
Маркетинг
және
менеджмент саласында отандық және
шетелдік тәжірибені қолдана білу;
- мемлекеттік және халықаралық сапа
стандарттарын
білу;
ақпараттық
технологияларды меңгеру, ақпаратты
басқару дағдыларын меңгеру.
Бағдарлама жетекшісі:
Телагусова
Э.О.
э.ғ.к.,
қауымдастырылған профессор.

KNTM7307/RMF Қаржы
нарығының
тәуекел
R7307/FMRM73 менеджменті
07
Кредит көлемі: ECTS - 2
Пререквизиттер:
Мемлекеттік
басқаруды жаңғырту. Экономикалық
зерттеу
әдіснамасы.
Қаржы
саласындағы
ғылыми-зерттеу

овладеть
следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
- в умении применять современные
научные методы познания;
- в умении определять цели и задачи в
профессиональной деятельности;
- в умении рационально планировать и
управлять временем.
Профессиональные
компетенции
(ПК):
- в
умении
использовать
теоретические знания в практической
деятельности;
- в
умении
использовать
отечественный и зарубежный опыт в
области экономики, маркетинга и
менеджмента;
- знать
государственные
и
международные стандарты качества;
владеть
информационными
технологиями,
владеть
навыками
управления информацией.
Руководитель программы: Телагусова
Э.О.
к.э.н., ассоцированный
профессор.
Риск менеджмент финансового рынка
Объем в кредитах: ECTS - 2
Пререквизиты:
Модернизация
государственного
управления.
Методология
экономических
исследовании.
Основы научноисследовательской
деятельности
в

Program Manager:
Telagisova E. O. - candidate of Economics,
associate Professor.

Financial market risk management
Amount in credits: ECTS –2
Prerequisites: Modernization of public
administration. Methodology of economic
research. Fundamentals of research activities in
the field of Finance. Financial policy of the
state. Public Finance: questions of theory and

қызметінің
негіздері.
Мемлекеттің
қаржы саясаты. Мемлекеттік қаржы:
теория және тәжірибе мәселелері.
Постреквизиттер: пәнді оқу кезінде
алынған білім, білік және дағды зерттеу
тәжірибесінде және диссертация жазу
кезінде қажет.
Пән оқыту мақсаты: экономикалық
субъектілердің қаржылық-шаруашылық
қызметін жүзеге асыру барысында
қаржылық тәуекелдердің сапалық және
сандық бағалануы және оларды басқару
үшін докторанттардың білім, білік және
дағды алуы.
Қысқаша мазмұны: тәуекелді есепке
ала
отырып,
экономикалық
процестердің сапалық және сандық
қасиеттерін зерттеу; тәуекелді есепке
алатын экономикалық-математикалық
модельдерді
құру,
талдау
және
пайдалану әдістемесі мен әдістемесін
зерттеу; басқару шешімдерін қабылдау
үдерісінде экономикалық тәуекелді
модельдеу мен
өлшеудің
типтік
тәсілдерін зерттеу.
Күтілетін
оқу
нәтижелері:
докторанттардың іргелі, жүйелі
теориялық және практикалық дағдылар
оларды
талдау
және
бағалау,
тәуекелдерді
басқарудың
негізгі
әдістерін меңгеру.
Білуі қажет:
- қаржы нарығының әртүрлі қаржылық

сфере финансов. Финансовая политика
государства.
Государственные
финансы: вопросы теории и практики.
Постреквизиты: Знания, умения и
навыки, полученные при изучении
дисциплины,
необходимы
в
исследовательской практике и при
написании диссертации.
Целью преподавания дисциплины
является: приобретение докторантами
знаний, умений и навыков для
качественной и количественной оценки
финансовых рисков и управления ими в
процессе осуществления финансовохозяйственной
деятельности
экономических субъектов.
Краткое
содержание:
изучение
качественных
и
количественных
свойств экономических процессов с
учётом риска; изучение методологии и
методик
построения,
анализа
и
использования
экономикоматематических моделей, учитывающих
риск; изучение типовых приёмов
моделирования
и
измерения
экономического риска в процессе
принятия управленческих решений.
Ожидаемые результаты изучения:
развитие у докторантов навыков
фундаментального, системного
мышления,
теоретических
и
практических навыков
по
определению,
классификации

practice.
Post-requisites: the Knowledge, skills and
abilities obtained in the course of studying the
discipline are necessary in research practice and
when writing a dissertation.
The purpose of teaching the discipline is:
to acquire knowledge, skills and abilities for
qualitative and quantitative assessment of
financial risks and their management in the
process of financial and economic activities of
economic entities.
Outline: study of qualitative and quantitative
properties of economic processes taking into
account risk; study of methodology and
techniques for building, analyzing and using
economic and mathematical models that take
into account risk; study of typical techniques
for modeling and measuring economic risk in
the process of making managerial decisions.
Expected results of the study: development of
fundamental and system skills in doctoral
students thinking, theoretical and practical
skills to define, classify, analyze and evaluate
risks, to master the basic methods of risk
management.
Doctoral students who have studied this
discipline must:
Know:
- sources of information for analyzing various
financial risks of the financial market;
- methods of statistical processing and analysis
of information related to risk assessment;
- conditions and limitations of using

тәуекелдеріне талдау жүргізу үшін
ақпарат көздері;
- тәуекелдерді бағалауға байланысты
ақпаратты статистикалық өңдеу және
талдау әдістері;
- эконометриялық әдістерді қолдану
шарттары мен шектеулері;
экономикалық-статистикалық
заңдылықтар
мен
байланыстарды
сипаттау
үшін
эконометрикалық
үлгілерді құру кезеңдері.
Істей алуы қажет:
- қойылған міндеттерді шешу үшін
ақпаратты іріктеуді жүзеге асыру;
қабылданатын
экономикалық
шешімдердің салдарын бағалау;
қойылған
міндетке
сәйкес
экономикалық деректерді өңдеу үшін
құралдық құралдарды пайдалану.
Дағдылануы қажет:
-тәуекелдерді бағалауды ұйымдастыру,
жоспарлау және басқару мәселелері
бойынша
оқу
және
ғылыми
әдебиеттермен
жұмыс,
нұсқаулықнормативтік құжаттармен жұмыс;
- тәуекелдерді бағалаудың нақты
техникалары мен тәсілдерін қолдануда;
- қаржы нарығындағы экономикалық
жағдайды бағалау бойынша есептер
нәтижелерін
қорыту
және
қорытындыларды қалыптастыру және
оны жақсарту бойынша ұсыныстар.
Оқытудың
нәтижелері
бойынша

рисков, их анализу и оценке, освоить
основные методы управления рисками.
Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
Знать:
источники
информации
для
проведения
анализа
различных
финансовых рисков финансовго рынка;
- методы статистической обработки и
анализа информации, связанной с
оценкой рисков;
- условия и ограничения применения
эконометрических методов;
- этапы построения эконометрических
моделей для описания экономикостатистических закономерностей и
связей.
Уметь:
- осуществлять отбор информации для
решения поставленной задачи;
- оценивать последствия принимаемых
экономических решений;
использовать
инструментальные
средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной
задачей.
По результатам обучения должен
обладать навыками:
работы с учебной и научной
литературой по вопросам организации,
планирования и управления оценки
рисков,
работы с инструктивнонормативными документами;

econometric methods;
- stages of constructing econometric models to
describe economic and statistical patterns and
relationships.
Be able to:
- to carry out the selection of information to
solve the problem;
- evaluate the consequences of economic
decisions;
- use tools for processing economic data in
accordance with the task.
Based on the results of the training, you
must have the following skills:
- work with educational and scientific literature
on the organization, planning and management
of risk assessment, work with instructional and
regulatory documents;
- in the application of specific techniques and
techniques for risk assessment;
- summarizing the results of calculations and
forming conclusions on the assessment of the
economic situation in the financial market and
recommendations for its improvement
Based on the results of the training, you
must master the following competencies:
General cultural competence (CA):
- the ability to apply modern scientific methods
of knowledge;
- ability to define goals and objectives in
professional activities;
- the ability to plan and manage time
efficiently.
Professional competence (PC):

бакалавр төмендегі құзыреттерге қол
жеткізуі қажет:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
- танымның заманауи ғылыми әдістерін
қолдана білуде;
- кәсіби қызметтің мақсаттары мен
міндеттерін анықтай білу;
- уақытты тиімді жоспарлау және
басқару іскерлігінде.
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
- теориялық білімді практикалық
қызметте қолдана білу;
экономика,
Маркетинг
және
менеджмент саласында отандық және
шетелдік тәжірибені қолдана білу;
- мемлекеттік және халықаралық сапа
стандарттарын
білу;
ақпараттық
технологияларды меңгеру, ақпаратты
басқару дағдыларын меңгеру.
Бағдарлама жетекшісі:
Телагусова
Э.О.
э.ғ.к.,
қауымдастырылған профессор.

- в применении конкретных техник и
приѐмов оценки рисков;
- обобщения результатов расчетов и
формирования выводов по оценке
экономической
ситуации
на
финансовом рынке и рекомендаций по
ее улучшению.
По результатам обучения должен
овладеть
следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
- в умении применять современные
научные методы познания;
- в умении определять цели и задачи в
профессиональной деятельности;
- в умении рационально планировать и
управлять временем.
Профессиональные
компетенции
(ПК):
в
умении
использовать
теоретические знания в практической
деятельности;
- в
умении
использовать
отечественный и зарубежный опыт в
области экономики, маркетинга и
менеджмента;
- знать
государственные
и
международные стандарты качества;
владеть
информационными
технологиями,
владеть
навыками
управления информацией.
Руководитель программы:
Телагусова Э.О.
к.э.н.,
ассоцированный профессор.

- the ability to use theoretical knowledge in
practical activities;
- ability to use domestic and foreign experience
in the field of Economics, marketing and
management;
- know state and international quality standards;
own information technologies, possess
information management skills.
Program Manager:
Telagisova E. O. - candidate of Economics,
associate Professor.

