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5205 
Логистика 3 1 

Меңгеру мақсаты: логистика аясындағы теориялық білімді ашу, 

тәжірибелік дағдыны қалыптастыру және алған білімді фирма мен 

компанияның практикалық іс әрекетінде қолдана білу,  ұйымдардың 

тиімді және арзанға түсетін жүк тасымалын  қажетті жерге дейін жеткізу 

жұмыстарын ұйымдастырып, жоспарлау үрдісімен байланыстыру 

Қысқаша мазмұны: Экономикалық мәліметтер ӛңдеуді ұйымдастыру 

тәсілдерін, сонымен қатар мәліметтер базасын басқарудың қазіргі заманғы 

жүйесінде мәліметтер үлгісін құрастыру ұстанымдарын қолдану. 

Құрылған үлгілерді зерттеудің ұтымды тәсілдерін таңдау немесе құрау, 

оларды сапалы талдау жүргізу, қазіргі кезеңгі есептегіш техниканы 

қолдану. Алынған мәліметтерді талдау, олардың негізінде тәжірибелік 

ұсыныстар жасау. Жоғары математика курсын, алгоритмдеу мен 

бағдарламалық технологияның, ақпараттық жүйелер теориясы курсын білу 

шарт. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: логистика негізі, логистикалық менеджмент  аясында білімді 

қолдану, логистикалық ұйымдар ерекшелігін меңгеру.  

Іскерлігі: қоғамда болып жатырған экономикалық жағдайларды, 

әлеуметтік процестерді шешу және олардың логистика саласында басқару 

шешімдеріне әсерін тигізу.  

Дағдысы: әр түрлі кӛлі құралдары жұмысының техникалық-

эксплуатациялық кӛрсеткіштерін есептеу.   

Біліктілігі: тарифтерді қалыптастыру және логистикалық жүйе 

жұмысының тиімділігін бағалау туралы білімді демонстрациялайды. 

Қаржыға 

кіріспе 

Қаржылық 

институттар 

менеджменті 

Log 

5205 
Логистика 3 1 

Цель: раскрыть теоретические знания в области логистики, формирование 

практических навыков и умений по применению полученных знаний в 

практической деятельности фирм и компаний, связанных с пpoцeccом 

плaниpoвaния, opгaнизaции и ocyщecтвлeния paциoнaльнoй и нeдopoгoй 

дocтaвки гpyзoв (тoвapoв) oт мecт иx пpoизвoдcтвa и дo мecт пoтpeблeния. 

Краткое описание курса: Происхождение и трактовка термина. Эволюция 

логистики. Основные понятия логистики. Методология и научная база 

логистики. Основные задачи логистики в компаниях и тенденции в 

Введение в 

финансы 

Менеджмент 

финансовых 

институтов 



развитии. Логистические стратегии. Функциональные области логистики. 

Логистические функции базовые и поддерживающие. Понятие и элементы 

логистического процесса. Понятия потока, логистической цепи, системы. 

Семь правил логистики. 

Ожидаемые результаты:  

Знания: основы логистики; владеть знаниями в области логистического 

менеджмента; усвоить  особенности организации логистики. 

Умения: решать экономическую ситуацию, социальные процессы, 

происходящие в обществе и их влияние на принятие управленческих 

решений в области логистики. 

Навыки: в области расчета технико-эксплуатационных показателей работы 

различных видов транспортов. 

Компетенции: демонстрирует знания в области формирования  тарифов и 

оценки эффективности работы логистической системы. 

2 

БП 
DKKT

M 5205 

Дағдарысты 

кәсіпорындардың 

қаржылық 

тұрақтандыру 

механиздері   

 3 1 

Меңгеру мақсаты: дағдарысқа қарсы шараларды ӛткізу ұстамдары және  

әдістерімен танысу,  саралау тәртібін меңгеру 

Қысқаша мазмұны: Дағдарыстарды болжамдаудың уақыттық шектеулері 

мен мақсаттарын анықтау. Аталмыш дағдарыстың себебін, мәнін және 

сипатын түсіну, Жүйенің болашақты элементтерін анықтау және алдағы 

жүйе туындауының қозғалтқышын идентификациялау. Дағдарысты 

кәсіпорындарды қаржылық тұрақтандыру механизмдерінің әркет аясын 

бекіту. Алдағы туындаушы дағдарыстың сыртқы факторларын, 

циклдардың ӛзара әрекетін, олардың қайталамалылығы мен түбегейлі 

ықпалын зерттеу. Дағдарыстан шығу жолдарын қарастыру, түрлі 

жағдайлар үшін дағдарыстан шығу нұсқаларын талдау, уақтылы түзету 

енгізу үшін болжам қателерін тану, бұрын белгісіз факторлардға жауап 

беру, дағдарыстан сабақ алу.Кәсіпорын экономикасы, микроэкономика 

мен тәуекелді басқару курстарын меңгеру шарт. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: қаржылық дағдарыстың мәні мен сипаттамасы, қаржылық 

дағдарыстың пайда болу себептері мен қалыпқа келтіру жолдары.  

Іскерлігі: дағдарыстың маңызын, себептерін және күресу жолдарын 

анықтау.  

Дағдысы: ӛз бетімен дағдарыстан шығу жолдарын қарастыру, әр түрлі 

жағдайда дағдарыстан шығу жолдарына талдау жасау.  

Құзіреттілігі: дағдарысқа қарсы стратегиялық менеджмент аясында 

білімдерді демонстрациялайды 

Қаржыға 

кіріспе 

 Жаһандану 

жағдайындағ

ы қаржылық 

институттары 

БД 
MFSK

P 5205 

Механизмы 

финансовой 

устойчивости 

предприятия в 

условиях кризиса 

Цель: ознакомление с методикой и принципами проведения 

антикризисных мероприятий; изучение порядка анализа.Краткое описание 

курса: Определение целей и временных пределов прогнозирования 

кризисов. Понимание причин, сущность и характера данного кризиса. 

Определение перспективных элементов системы и идентификация ядра 

Введение в 

финансы 

Финансовые 

институты в 

условиях 

глобализации 



будущей системы. Установление поля (пространства) действия 

механизмов финансовой стабилизации кризисных предприятии. Изучение 

внешних факторов развертывания будущего кризиса, взаимодействия 

циклов, их синхронизации и резонансного влияния. Распознание ошибок в 

прогнозе, чтобы вовремя внести коррективы, отреагировать на ранее не 

известные факторы, анализ уроков кризиса. Обязательное знание курса 

экономики предприятия, микроэкономики и  управления рисками. 

Ожидаемые результаты:  

Знания: сущность и характер финансового кризиса, причины 

возникновения и пути устранения финансового кризиса 

Умения: определение причин, сущности кризиса и методов борьбы 

Навыки: самостоятельное рассмотрение путей выхода из кризиса, анализ 

нескольких вариантов выхода их кризиса для разных условий 

Компетенции: демонстрирует знания в области стратегического 

антикризисного менеджмента 

3 

БП 
ВКТ 

5206 

Банк қызметінің 

теориясы  

 

3 1 

Меңгеру мақсаты: банк ісі аясында жүйелік білімді меңгеру, соның ішінде 

банктік операциялардың теорилық аспектілерін. 

Қысқаша мазмұны: Ел экономикасының толық дамуы үшін негізгі банк 

және қаржылық құралдардың мағынасы мен рӛлі. Банк мамандарына 

қажет теориялық біліміді игеру. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: банктің операцияларының жіктелімі, қарызды қамтамасыз ету 

сапасы, банктің несиелік қызметінен провизиялардың құрылуы, банк 

портфелі тәуекелінің онтайландырылуы 

 Іскерлігі: банктік операцияларға сауатты талдау жүргізіп, оларды бағалау, 

сонымен қатар тәуекелді тӛмендету есебін жүргізуге қабілетті болуы.   

Дағдысы: анықталған тәжірбелік жұмыс әдістерін меңгеру мақсатында 

ғылыми-теориялық білімді жинақтау және алған теориялық білімді 

тәжірибеде қолдану. 

Құзіреттілігі: банктік қызметті болжамдау және зерттеу саласында негіздік 

білімді демонстрациялайды, экономикалық ойлау  мен талдау жүргізуге  

ӛз бетімен дағдылану, алған теориялық білімді практикада қолдана білу, ӛз 

бетімен сапалы шешімдер қабылдауда және мәселелердің алдын алуда 

шараларды әзірлей білу 

Қаржыға 

кіріспе 

Қаржы 

нарығы 

дамуының 

қазіргі 

мәселелері 

БД 
ТВD 

5206 

Теория банковской 

деятельности  

Цель: Освоение систематических знаний в области банковского дела, в 

частности, теоретических аспектов банковских операций 

Краткое описание курса: Значение и роль основных банковских и 

финансовых инструментов для развития экономики страны в целом и 

полностью. Изучение теоретических знаний, необходимых специалистам 

банков. 

Ожидаемые результаты:  

Знания: классификация банковских операций, качество обеспечения ссуд, 

 

 

 

 

Введение в 

Финансы 

 

 

 

 

Современные 

проблемы 

развития 

финансовых 



формирование провизии от кредитной деятельности банков, оптимизация 

рисков банковского портфеля. 

Умения: грамотно распознавать, проводить анализ и оценку банковских 

операций, а также способность в проведении расчетов по минимизации 

рисков,  

Навыки: обобщения научно-теоретических знаний, с целью овладения 

определенными методами практической работы, и применение 

полученных теоретических знаний на практике. 

Компетенции: демонстрирует базовые знания в области исследования и  

прогнозирования банковской деятельности, владения навыками 

самостоятельного экономического мышления и анализа; умение 

применить полученные теоретические знания на практике, умение 

самостоятельно разрабатывать мероприятия по принятию качественных 

решений, способствующих по предотвращению проблем 

рынков 

4 БП 
IJKI 

5206 

Интеграция 

жағдайындағы 

кеден ісі  

3 1 

  Меңгеру мақсаты: магистранттарды кеден ісін ұйымдастырудың 

теориялық және практикалық негіздерімен таныстыру. 

Қысқаша мазмұны: Аталмыш  курс ҚР кеден ісі кӛздері мен нормаларын, 

кеден органдары құқықтарын, міндеттерін және сыртқыэкономикалық 

қатынастар қатысушыларын тауарлардың және кӛлік құралдарының  

жылжуы, кеден тӛлемін алу, жүкті жариялау мен толтыру, кеден және 

валюта бақылауы тәртібінде қарастырады. Жетік теориялық білімі 

тауарлар мен кӛлік құралдарының жылжуы бойынша кеден 

процедураларын материалдық шығынсыз қысқа мерзімде ӛткізуге ат 

салысатын шешімдерді қабылдауда сыртқыэкономикалық келісімдер 

сұрақтарын шешуде мемлекеттің кеден ісінің аспектілерін дұрыс түсінуге 

мүмкіндік береді.Курста теориялық кӛздерден алынған ақпаратты  кеден 

ісі тәжірибесінде нақты мәселерді шешіуде қолануға кӛп кӛңіл бӛлінеді   

Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: Қазақстан Республикасындағы  кеден ісін ұйымдастыру. ҚР 

кедендік саясаты. Қазақстан Республикасындағы кеден  ұйымдарының 

негізгі міндеттері. Кӛлік құралдары мен тауарларды араластырудың негізгі 

принцептері.  

Іскерлігі: кедендік тӛлемдерді есептеу ерекшеліктері  

Дағдысы: ӛз бетімен кедендік тӛлемдерді, кедендік жарналарды есептеу, 

документтерді толтыру 

Құзіреттілігі: кеден ісінің нормативтік –құқықтық негіздері мен кедендік 

тӛлемдерді есептеу аясында базалық білімін демонстрациялайды.  

Қаржыға 

кіріспе 

Қаржы 

теориясы                                                                                                                                                                                   



БД 
TDUI 

5206 

Таможенное дело  в 

условиях 

интеграции 

 

    Цель: ознакомить магистрантов с теоретическими и практическими 

основами организации таможенного дела.Краткое описание курса: Данный 

курс включает нормы и источники таможенного дела в РК, права, 

обязанности таможенных органов и участников внешнеэкономической  

деятельности в порядке перемещения товаров и транспортных средств, 

взимания таможенных платежей, декларирования и оформления грузов, 

таможенного и валютного контроля. Хорошие теоретические знания 

помогут правильно понимать аспекты таможенной политики государства, 

в решении  вопросов внешне-экономических сделок, принимать решения, 

способствующие в короткие сроки, без существенных материальных 

потерь проводить таможенные процедуры  по перемещению товаров и 

транспортных средств. В курсе уделяется существенное внимание тому, 

как применить в решении практических проблем  таможенного дела 

полученную информацию из теоретических источников. 

Ожидаемые результаты:  

Знания: организация таможенного дела в Республике Казахстан. 

Таможенная политика РК. Основные задачи таможенных органов 

Республики Казахстан. Основные принципы перемещения товаров и 

транспортных средств 

Умения: особенности исчисления таможенных платежей 

Навыки: самостоятельно рассчитывать таможенные платежи, таможенные 

взносы, оформлять документы. 

Компетенции: демонстрирует базовые знания в области расчетов 

таможенных платежей и нормативно-законодательные основы 

таможенного дела 

Введение в 

финансы 

Теория 

финансов 

5 БП 
NMZ 

5207 

Нарықтарды 

маркетингтік 

зерттеулер  

3 2 

  Меңгеру мақсаты: маркетингтің негізгі түсініктері мен маркетингтік 

зерттеу және маркетингтік ортадан тұратын  санаттарын меңгеру. 

Қысқаша мазмұны: Маркетингтік зерттеулерді ұйымдастырудың 

теориялық және әдіснамалық негіздерін, олардың бағыттары мен түрлерін, 

маркетингтік зерттеулердің тәсілін игеруді зерттейді. Маркетинг 

концепциясындағы маркетингтік зерттеулер рӛлін қарастырады. 

Маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыруды зерттеу. Маркетингтік 

зерттеулердің тәсілдері мен құралдарын меңгеру. Курсты оқу 

экономикалық теория,микроэкономика мен маркетинг пәндерімен 

байланысты. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: ҚР нарықтық экономикасындағы маркетинг пен маркетингтік 

зерттеудің рӛлін білу.  

Іскерлігі: нарықтың экономикалық коньюктурасын саралау. 

 Дағдысы: нарық және оның аясында  болып жатырған ӛзгерістерді 

меңгеру.  

Құзіреттілігі: маркетингтің негізгі құралдарын қолдана отырып, нарыққа 

маркетингтік зертеу жургізу 

Банк 

қызметінің 

теориясы  

 Қаржы 

нарығы 

дамуының 

қазіргі 

мәселелері 



БД 
MIR 

5207 

Маркетинговые 

исследования 

рынков  

Цель: изучение основных категории и понятий маркетинга, составляющих 

маркетинговых исследований, маркетинговой среды 

Краткое описание курса: Изучение теоретических и методологических 

основ организации маркетинговых исследований, их направлений и видов, 

овладение методикой маркетинговых исследований. Изучение роли 

маркетинговых исследований в концепции маркетинга. Изучение 

организации маркетинговых исследований. Овладение методами и 

орудиями маркетинговых исследований. Изучение курса базируется на 

знаниях, полученных из курсов экономической теории, микроэкономики и 

маркетинга. 

Ожидаемые результаты:  

Знания: знать роль маркетинга и маркетинговых исследований в рыночной 

экономике РК 

Умения: анализировать экономическую конъюнктуру рынка 

Навыки: в области изучения рынка и происходящих на нем явлений 

Компетенции: применять основные инструменты маркетинга и  проводить 

маркетинговые исследования  рынка 

Теория 

банковский 

деятельности   

Современные 

проблемы 

развития 

финансовых 

рынков 

6 БП 
КIM 

5205 

Қаржылық 

институттар 

менеджменті 

 

3 1 

  Меңгеру мақсаты: магистранттардың білімін  және қаржылық 

институттарды басқару саласында тәжірбиелік дағдысын қалыптастыру.  

Қысқаша мазмұны: Аталмыш пән басқарудың тәжірибелік мағынасы 

сұрақтарын жан-жақты ашып кӛрсетеді, басқару туралы білімі кешенін 

түзеді, әр түрлі басқару қызметтерін жүзеге асырудың нақты машықтарын 

меңгертеді, басқару жүйесін талдау және жобалау сұрақтарын 

қарастырады. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: менеджменттің теориялық концепциясы, оның ұйымдық құрылымы 

және атқару қызметтері; басқару теориясының негіздерін оқып үйрену 

және оны нақты ӛмірде ұйымда, қоғамда, мемлекетте теориялық қолдану. 

Іскерлігі: қаржылық институтарды басқару құрылымын талдау, қаржылық 

институттардың ерекшелігін есепке алу. 

Дағдысы: басқарудың барлық механизмдерін тиімді пайдалану үшін,  

бірігіп әрекет ететін тұлғалармен тиімді қамтамасыз ету үшін басқаруға 

жүйелік жол табу. 

Құзіреттілігі: қаржылық ниституттарды басқару саласында білімін 

демонстрациялайды 

Дағдарыстан 

кәсіпорындар

дың 

қаржылық 

тұрақтандыру 

механизмдері  

 Компания 

құнын 

бағалай 



БП 

MFI 

5205 

Менеджмент 

финансовых 

институтов  

Содержание дисциплины: Цель: формирование у магистрантов знаний и 

профессиональных навыков в области управления финансовыми 

институтами 

Краткое описание курса: Исследование тенденции в области управления 

финансовых институтов. Выявление особенностей и проблем управления 

финансовыми институтами. Знакомство с наиболее важными методами 

управления и возможностями их практического применения. 

Формирование целостного представления о модели управления и об 

основных функциях менеджмента финансовых институтов. 

Ожидаемые результаты: 

Знания: теоретические концепции менеджмента, его организационную 

структуру и функциональные области; владеть знаниями и навыками по 

основным теориям управления и практически их использовать в реальной 

жизни организации, общества и государства; 

Умения: анализировать структуру управления финансовыми институтами, 

учитывать особенности финансовых институтов. 

Навыки: системного подхода к управлению, чтобы рационально 

использовать все механизмы управления, обеспечивающие выгодное 

сотрудничество задействованных лиц. 

Компетенции: демонстрирует знания в области управления финансовыми 

институтами. 

Механизм 

финансовой 

устойчивости

предприятия 

в условиях 

кризиса 

Оценка 

стоимости 

компании 

7 БП 
SNI 

5208 

Сақтандыру 

нарығының 

институттары  

 

3 2 

Меңгеру мақсаты: сақтандыру ісі аясында жүйелік білімді ұсыну, дербес 

жағдайларда сақтандырудың теориялық аспектілерін,  сақтандыру ісі 

бойынша ұйымдарды,  сақтандыру қатынастарын мемлекеттік реттеу, 

салалар бойынша сақтандыру ерекшеліктерін анықтау, қаржылық 

сақтандырудың ерекшеліктерін меңгеру. Қысқаша мазмұны: Сақтандыру 

ісі аясындағы және сақтандыру нарығындағы институттар туралы жүйелі 

білімідер.  

Сақтандыру ісін, сақтандыру қатынастарын мемлекеттік реттеуді 

ұйымдастыру, сақтандыруды салалары бойынша ерекшеліктерін анықтау, 

сақтандырушының қаржысы спецификациясын зерттеу және т.б. 

Сақтандыру бизнесінің теориясы тәжірибесін түсіну мен оның негізгі 

жағдайларын қолдану.  

Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: сақтандырудың тӛл ӛзгешеліктері мен ұйымдардың негізгі 

ұстанымдары, сақтандырудың негізгі экономикалық категориялары,  

сақтандырушы қызметінің негіздері, қайта сақтандыру және ӛзін-ӛзі 

сақтандыру қызметінің негіздері,  шет елдерде сақтандыру нарығын 

қалыптастыру негіздері.   

Іскерлігі: алған теориялық білімін тәжірибеде қолдану, жеке ӛмірді және 

мүліктік сақтандыруда келісім-шарттарды жасауда сақтандыру 

операцияларын бағалау және талдау жасау, сақтандырудағы сақтық 

Банк 

қызметінің 

теориясы 

Қаржы 

менеджменті 

(ілгерілетілге

н курс) 



түрлерін ӛңдеу.   

Дағдысы: сақтандыру аясындағы кәсіби қызығушылықты ояту, 

сақтандыру аясында туындайтын қаржылық экономикалық міндеттерді бір 

нысанға келтіру және аналитикалық ойлауды дамыту.  

Құзіреттілігі: кәсіби қызметті жасау саласында және тиімді 

қалыптастыруда базалық білімді демонстрациялай білу 

БД 
ISR 

5208 

Институты 

страховых рынков  

Цель: предоставление систематических знаний в области страхового дела, 

в частности, теоретических аспектов страхования, организации страхового 

дела, государственного регулирования страховыми отношениями, 

определения особенностей страхования по его отраслям, изучения 

специфики финансов страховщика 

Краткое описание курса: Систематические знания в области страхового 

дела и институтов, задействованных на рынке страховых услуг. 

Организации страхового дела, государственного регулирования 

страховыми отношениями, определения особенностей страхования по его 

отраслям, изучение специфики финансов страховщика и т.д. 

Осмыслить теорию и практику страхового бизнеса и использовать его 

основные положения. В соединении с экономической теорией, 

экономикой на макро- и микро уровнях, финансами и другими учебными 

дисциплинами данный курс формирует знания о сущности страхования, 

теории и организации страхового дела, позволяет глубже понять значение 

экономической сущности страховых институтов на рынке услуг 

страхования.  

Ожидаемые результаты: 

Знания: основные принципы организации и специфические особенности 

страхования; основные экономические категории страхования, основы 

деятельности страховщиков, основы деятельности перестрахования и 

самострахования, основы функционирования страхового рынка за 

рубежом 

Умение: применять полученные теоретические знания на практике, 

проводить анализ и оценку страховых операций при заключении 

договоров личного и имущественного страхования, разрабатывать виды 

страховой защиты 

Навыки: выработки профессионального интереса в области страхования; 

сформировать и развить аналитическое мышление при решении 

различного рода финансово-экономических задач в области страхования 

Компетенции: демонстрирует базовые знания в осуществлении 

профессиональной деятельности и умения с целью эффективного ее 

функционирования 

Теория 

банковской 

деятельности 

Финансовый 

менеджмент 

(продвинуты

й курс) 



8 

БП 
ZhKI 

5208 

Жаһандану 

жағдайындағы 

қаржылық 

институттары 

3 2 

Меңгеру мақсаты: қазіргі қаржылық нарықтағы қаржылық институттарды 

тиімді басқару әдістемесі мен білімін терең меңгеру.   Қысқаша мазмұны: 

Нарықтық экономиканың макро және микро деңгейлеріндегі басты 

элементтердің бірі ретіндегі қаржылық институттардың мағынасын ашу 

курс пәні болып табылады.Халықаралық экономикалық байланыстардың 

қалыптасу процесінің құрамдас бӛлігі болып табылатын ақша 

қаражаттарын бӛлу мен құраумен қатысты қаржылық 

қатынастар.Қаржылық институттар экономиканы орталықтандырылған 

және орталықтандырылмаған басқару құралы ретінде. Макро және микро 

деңгейлерде қаржылық ресурстарды қалыптастыру мен бӛлу процесі. 

Жаһандану жағдайындағы қаржылық нарық мазмұны мен қаржылық 

институттар функциялары 

.Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: қаржылық институттар, олар ұсынатын қызметтер, баға белгілеу 

әдістері, оларды басқару стильдері, ішкі және халықаралық қаржылық 

нарықтардың тиімді қызмет стратегиялары.  

Іскерлігі: қаржылық нарықтың маңызын түсіну және қатысушылардың 

қызметін, әр-түрлі қаржылық институттар құрылымын және олар 

ұсынатын қызметтерін білу.  

 Дағдысы: қаржы нарығының әр бӛліктерінің қызметін түсіну, қажылық 

шешімдерді қабылдауға және ақпараттарды саралауға дағдылану, әр түрлі 

елдегі қаржы институтары қызметтеріне әсер етуші жағдайларды, 

сонымен қатар қаржы делдалдарын, қаржы нарығының кәсіби 

қатысушыларын талдауға дағдылану.  

Біліктілігі: қаржылық институттармен ықтимал тәуекелді бағалауда және 

жахандану жағдайында теріс жағдайларды тӛмендету жолдарындағы 

негіздік білімдерді қалыптастыру 

Дағдарыстан 

кәсіпорындар

дың 

қаржылық 

тұрақтандыру 

механизмдері 

Қаржы 

менеджменті 

(ілгерілетілге

н курс) 

БД 
FIUK 

5208 

Финансовые 

институты в 

условиях 

глобализации   

 

Цель: глубокое овладение знаний и методологий эффективного 

управления финансовыми институтами на современных финансовых 

рынках.  

Краткое описание курса: Предметом курса являются значение финансовых 

институтов как одного из наиболее важных элементов рыночной 

экономики на ее макро- и микро уровне. Финансовые отношения, 

связанные с формированием и распределением денежных средств, 

являющиеся необходимой составляющей процесса формирования 

международных экономических связей. Финансовые институты как  

инструмент централизованного и децентрализованного управления 

экономикой. Процесс формирования и распределения  финансовых 

ресурсов на макро - и микроэкономическом уровнях. Содержание 

финансовых рынков и функций финансовых институтов в условиях 

глобализации.  

Ожидаемые результаты: 

  

Механизм 

финансовой 

устойчивости

предприятия 

в условиях 

кризиса 

Финансовый 

менеджмент 

(продвинуты

й курс) 



Знания: финансовые институты, предлагаемые ими услуги, методы 

ценообразования, стили управления ими, стратегии эффективной 

деятельности на внутренних и международных финансовых рынках. 

Умение: понимать сущность финансового рынка и деятельность его 

участников, знать структуру различных финансовых институтов и 

предлагаемых ими финансовых услуг, 

Навыки: понимать деятельность каждого сегмента финансового рынка, 

обладать навыками анализа информации и принятия финансовых 

решений, обладание навыками анализировать факторы, влияющие на 

деятельность финансовых институтов разных стран, а также финансовых 

посредников, профессиональных участников финансовых рынков. 

Компетенции: демонстрирует базовые знания при оценке финансовыми 

институтами возможных рисков и пути минимизации их негативных 

последствий в условиях глобализации 

9 КП 
SBM 

5302                             

Стратегиялық 

банктік 

менеджменті  

 

3 2 

Меңгеру мақсаты: банкті басқару жуйесіндегі стратегиялық 

менеджменттің теориялық, әдістемелік және тәжірибелік мәселелерімен 

танысу  

Қысқаша мазмұны: Стратегиялық банк менеджменті пәнін оқытудың 

ӛзектілігі объективті қажеттілік пен нарықтық қатынастардың заңдылығы 

болып табылатын  жеке клиенттердің, нарықтағы банк қызметтеріне 

сұраныс, қажеттіктері мен талаптарынан туындайды. Страттегиялық банк 

менеджментінің ерекшелігі ресурстардың тапшылығы жағдайында 

ұтымды банк қызметімен қамтамассыз ету және жаңа жағдайларға 

оңтайлы бейімделу, аз шығын мен соңғы нәтижелерге қол жеткізуге 

бағытталған қызметінен кӛрінеді. Менеджмент негіздерін , фирманы 

басқару әдістерін білу, шешім қабылдыу- тиімді жұмыс кепілі. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: Банктің қазіргі жағдайының мінездемесі. Ұйымды стратегиялық 

басқару және оның кезеңдері. Банктің стратегиялық мақсаттарын жасақтау 

Іскерлігі: дамудың бар кемшіліктерін анықтау және талдап үйрену  

Дағдысы: банктің перспективалық  дамуын стратегиялық кӛру. 

Құзіреттілігі: алған білімін тәжірибеде қолдану 

басқару. Персоналды ынталандыру механизмі. Жұмысшы еңбегін ӛтеу 

жүйесі.  

Банк 

қызметінің 

теориясы 

1.Коммерция

лық 

банктерде 

қаржылық 

тәуекелді 

басқару 2. 

Қаржы 

менеджменті 

(ілгерітілген 

курс) 



 
ПД 

SBM 

5302                             

Стратегический 

банковский 

менеджмент   
  

 Цель: ознакомление с теоретическими, методологическими и 

практическими проблемами стратегического менеджмента в системе 

управлении банком.Краткое описание курса: Актуальность изучения 

дисциплины диктуется тем, что стратегический банковский менеджмент 

порожден объективной необходимостью и закономерностями рыночных 

отношений, связанными с ориентацией банковских услуг. на спрос и 

потребности рынка, запросы индивидуальных клиентов. Особенность 

стратегического банковского  менеджмента состоит в его направленности 

на обеспечение рациональной деятельности банка в условиях дефицита 

ресурсов и оптимальную адаптацию к новым условиям, достижение 

конечных результатов с минимальными затратами. Знание основ 

менеджмента, методов управления фирмой, принятия решений – залог 

эффективной работы. 

Ожидаемые результаты:  

Знания: Характеристика современного состояния банка. Стратегическое 

управление организацией и ее этапы. Разработка миссии и стратегических 

целей банка. 

Умения: умение анализировать и определять существующие недостатки 

развития 

Навыки: стратегического видения перспектив развития банка. 

Компетенции: применять полученные знания на практике 

Теория 

банковской 

деятельности 

1.Управление 

финансовыми 

рисками в 

коммерческо

м банке 

2.Финансовы

й 

менеджмент 

(продвинуты

й курс) 

10 КП 
КI 

5302                                                                                             

Қаржылық 

инжиниринг  
3 2 

Меңгеру мақсаты: қаржылық инжиниринг бойынша теориялық негіздерін 

оқу 

Қысқаша мазмұны: Бизнес – процестердің реинжиениригіне жалпы 

сипаттама. Бизнес процестерді басқару негізіндегі кәсіпорындағы 

ұйымдастыру құрылымы. Бизнес процестердің реинжинирингінде 

ақпараттық технологияларды қолдану. Бизнес процестердің 

реинжинирингінің құрал қаражаттары және тәсілдері. Бизнес процестерді 

қызметтік тәсілнамасының мәні (SADT –тәсілнамалар). ППП Design/IDEF 

жалпы сипаттама. ППП Design/IDEF қолдана отырып қызметтік үлгіні 

құрастыру ерекшелігі. ППП Natural Engineering Workbench (NEW) қолдана 

отырып бизнес процестерді үлгілеудің обьектіге бейімделуі. ППП ReThink 

қолдана отырып бизнес процестерді иметациялық үлгілеу. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: ППП Design/IDEF пайдалана отырып фунционалдық модельді 

жасақтаудың ерекшелігі. ППП Natural Engineering Workbench (NEW) 

пайдалана отырып бизнес процестерді объективті дұрыс модельдеу 

Іскерлігі: қаржылық инжиниринг бойынша нақты есептерді қою және 

оларды шешу, реинжинирингте ақпараттық технологияларды пайдалану 

Дағдысы: инжинирингті жүргізу бойынша әдістер 

Құзіреттілігі: қаржылық инжиниринг облысында базалық білімді кӛрсету, 

алған білімді тәжірибеде қолдана білу 

 Қаржы 

теориясы 

1. Қаржы 

менеджменті 

(ілгерілетілге

н курс) 2. 

Компания 

құнын 

бағалау 



ПД FI 5302 
Финансовый 

инжиниринг  

Цель: изучение теоретических основ по финансовому инжинирингу 

Краткое описание курса: Общая характеристика инжиниринга бизнес-

процессов. Организационная структура предприятия на основе управления 

бизнес-процессами. Использование информационных технологий в 

реинжиниринге бизнес-процессов. Методы и инструментальные средства 

реинжиниринга бизнес-процессов.  Сущность методологии 

функционального моделирования бизнес-процессов (SADT – 

методологии). Общая характеристика ППП Design/IDEF. Имитационное 

моделирование бизнес-процессов на основе использования ППП ReThink. 

Ожидаемые результаты:  

Знания: Особенности построения функциональной модели c 

использованием ППП Design/IDEF. Объектно-ориентированное 

моделирование бизнес- процессов с использованием ППП Natural 

Engineering Workbench (NEW) 

Умения: ставить и решать конкретные задачи по финансовому 

инжинирингу, пользоваться информационными технологиями в 

реинжиниринге. 

Навыки: по методам проведения инжиниринга 

Компетенции: демонстрирует базовые знания в области финансового 

инжиниринга, способность применять знания по практике 

Теория 

финансов 

1. 

Финансовый 

менеджмент 

(продвинуты

й курс) 2. 

Оценка 

стоимости 

компании 

11 КП 
AKEH

S 6303                                        

Аудит және 

қаржылық 

есептіліктің 

халықаралық 

стандарттары 

2 3 

Меңгеру мақсаты: аудит және қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарына сәйкес тереңдетіп оқыту. Қысқаша мазмұны:Әлемдік 

экономикадағы жаһанданумен байланысты болып жатқан түпкілікті 

ӛзгерістер, халықаралық интеграция рӛлінің ӛсуі бухгалтерлік есептің 

унификациясын, қаржылық есептілікті құрастыруда біркелкілік пен 

айқындылыққа жетуді талап етеді. Халықаралық стандарттар негізінде 

есеп, есептілік және аудит саласында әлемдік тәжірибені қортындылау, 

қаржылық ақпаратты қабылдаудың қарапайымдылығы, ашық 

экономикалық ойлау орын алады.Халықаралық стандарттар бойынша 

аудитті жүзеге асыру және ХҚЕС ендірудің қажеттілігін заңды түрде 

бекіті ұйымның жұмысын біртұтас міндетті ережелер бойынша 

қамтамасыз етуге және әлемдік экономикалық қауымдастыққа әрі қарай 

интеграциялануына мүмкіндік береді. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: бұл пәнін оқыту қойылған талаптарға жауап беретін қаржылық 

есеп, есептілік және аудит саласында жоғары білікті мамандарды 

дайындауға және кәсіби дағдыларды тереңдетуге бағытталған.  

Іскерлігі: пәнді зерттеу магистранттардың қолданбалы аспектісін күшейте 

отырып, олардың бухгалтерлік есеп, қаржылық есептілік және аудит 

саласында білімін нақтылайды және кеңейтеді. 

Дағдысы: зертеу болашақ магистрлерді кәсіби дайындаудың қажетті 

құрамдас бӛлігі болып табылады. 

Құзіреттілігі: осы пәнді оқу жалпы кәсіби және арнайы бағыттылығы бар 

 Қаржы 

теориясы 

Зерттеу 

практикасы  



оқу жоспарының бір қатар пәндерін оқытуға негіз тудырады 

ПД 
МSҒО

А 6303  

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности и аудит 

Цель: углубленное изучение финансового учета и аудита в соответствии с 

МСФО.  

Краткое описание курса: Фундаментальные изменения в мировой 

экономике, связанные с ее глобализацией, возрастание роли 

международной интеграции потребовали унификации бухгалтерского 

учета, достижения единообразия и прозрачности при составлении 

финансовой отчетности. В основе международных стандартов лежит 

обобщение мировой практики в области учета, отчетности и аудита, 

простота восприятия финансовой информации, четкая экономическая 

логика. Международные стандарты нужно рассматривать как 

эффективный инструментарий для выхода на международные рынки 

капитала, как новый комплексный подход к формированию финансовой 

информации. 

Законодательной закрепление необходимости внедрения МСФО и 

осуществления аудита по международным стандартам позволит 

обеспечить работу организаций по единым обязательным для всех 

правилам и послужит дальнейшей интеграции в мировое экономическое 

сообщество. 

Ожидаемые результаты: 

Знания: изучение дисциплины направлено на углубление 

профессиональных навыков и подготовку высококвалифицированных 

специалистов в области финансового учета, отчетности и аудита, 

отвечающим возросшим требованиям. 

Умения: изучение дисциплины конкретизирует и расширяет знания 

магистрантов в области бухгалтерского учета, финансовой отчетности и 

аудита, усиливая их прикладной аспект. 

Навыки: использование полученных навыков в последующей 

деятельности и умение организовать эффективную систему 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, формировать и 

представлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО. 

Компетенции: изучение данного курса является необходимой составной 

частью профессиональной подготовки будущих магистров 

Теория 

финансов 

Исследовател

ьская 

практика 

12 КП 
SHB 

6303                      

Шығындарды 

басқару 
2 3 

Мақсаты: кәсіпорындарда шығындардың құрамын қалыптастыра алатын 

менеджерлер мен экономистерді даярлап шығу, ӛнімді ӛндіру мен ӛткізу 

процесін меңгеру. Мазмұны: Ӛнімді ӛндіру мен ӛткізу шығындарын 

реттеу. Басқарманың қағидалы сұрағын білімінің игерушілігі 

шығындармен нақты шығарылған үй қызметінің мақсаттық шешімін таба 

білу. Басқарманың қазіргі жүйесінің байқау шығындармен отандық және 

шетелдік кәсіпорындарда пайдалану. Құзырлығы: Мағлұмат алу 

басқарманың негізгі қағидалы сұрақтарында шығындармен ара шарттар 

қазіргі кәсіпорынны туралы; білу және түсіну: жаңа кәсіпорының 

Қаржы 

теориясы 

Зерттеу 

практикасы  



шығындарын басқару білу: басқарманың нақты жүйесін шығындармен 

арада бүтіндікте және оның элементтері кәсіпорынның қызметінде; 

ұсынысқа ша тиімділіктің кӛтермелеуінің фирманың қызметінің бас база 

басқарманың оның шығындарының; пайдалану қазіргі әдістемелерді 

ӛзіндік құнның және бағаның есебінде пайдалану иелену: кәсіпорынның 

нақты шешімін қабылдау пратикалық дағдыларды иемдену; ӛндіріс және 

ӛнімнің жүзеге асуына шығындармен тоқулы басқару мақсаттың 

есептерінің; дербес жұмыстың дағдысының қазіргі экономикалық 

әдебиетпен ша басқармаға шығындармен. 

ПД 
UP 

6303                      

Управление 

затратами 

Цель: обеспечить подготовку экономистов- менеджеров, умеющих 

управлять процессами формирования, учета, контроля, анализа и 

регулирования затрат на производство и реализацию продукции. 

Содержание: обеспечение знаний основных теоретических вопросов 

управления затратами в условиях современного предприятия; 

использование знаний теоретических вопросов управления затратами для 

решения конкретных производственно-хозяйственных задач; изучение 

современных систем управления затратами используемых на 

отечественных и зарубежных предприятиях; освоение практических 

навыков расчетов управленческих задач, связанных с затратами на 

производство и реализацию продукции; получение навыков 

самостоятельной работы с современной экономической литературой по 

управлению затратами.  

Знать и понимать: управления затратами в условиях современного 

предприятия  

Уметь: применять использовать конкретную систему управления 

затратами в целом и ее элементы в деятельности предприятия; давать 

рекомендации по повышению эффективности деятельности фирмы на базе 

управления ее издержками; использовать современные методики при 

расчете себестоимости и цены.  

Владеть: решение конкретных производственно- хозяйственных задач; 

приобрести практические навыки: расчетов управленческих задач, 

связанных с затратами на производство и реализацию продукции; 

получение навыков самостоятельной работы с современной 

экономической литературой по управлению затратами. 

Компетенции: иметь представление: об основных теоретических вопросах 

управления затратами в условиях современного предприятия;  

Теория 

финансов 

Исследовател

ьская 

практика 



13 

КП 
AKN 

5304                                                                      

Әлемдік қаржы 

нарықтары 

3 2 

Меңгеру мақсаты: магистранттарды әлемдік қаржы нарығының дамуы 

және қызмет етуі негізімен, сонымен  қатар оның құрылымы және 

құралдарымен таныстыру. 

Қысқаша мазмұны: Әлемдік қаржы нарығы калыптасу және даму 

кезеңінде, әлемдік тәжірибені оқып-үйренудің маңыздылығын қоса 

алғанда, әлемдік экономикалық бірігу және жаһандану жағдайында қаржы 

ресурстарын қайта бӛлумен байланысты, Қазақстанның ӘСҚ-на кіру 

алдында стандартқа сәйкес жаңа ғылыми «Әлемдік қаржы нарығы» пәні 

енгізілді. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: болашақ мамандарға қаржы нарығында шаруашылық 

субъектілерінің қызметін ұйымдастыру мен жүзеге асыру аясында әлемдік 

қаржы нарығындағы кәсіби білімді беру үшін мақсатты теориялық және 

тәжірибелік бағытталуын иемденеді. 

Іскерлігі: әлемдік қаржы институттары қызметінің механизмін және 

ұйымдастыруын оқып-үйрету; 

Дағдысы: әлемдік қаржылық салада шешемдер қабылдау 

Құзіреттілігі: осы пәнді оқу жалпы кәсіби және арнайы бағыттылығы бар 

оқу жоспарының бір қатар пәндерін оқытуға негіз тудырады                                                                                                                                                          

Қаржы 

теориясы 

Халықаралық 

қаржы 

ПД 
AKN 

5304                                                                      

Мировые 

финансовые рынки  

Цель: изучение магистрантами основ мирового финансового рынка, ее 

структуры и участников данного рынка, а также понимание организации и 

механизмов обращения международных финансовых инструментов. 

Краткое описание курса: Мировой финансовый рынок относительно новое 

понятие для нашей экономики. И в условиях транзитной экономики, ее 

глобализации, и с учетом мировых потрясений мировой характер 

финансового рынка приобретает все большую актуальность. Поэтому 

данная дисциплина занимает особое место среди учебных дисциплин, 

формирующих конкурентоспособных специалистов экономического 

профиля. 

Ожидаемые результаты: 

Знания: целевая теоретическая и практическая направленность для 

получения будущими специалистами профессиональных знаний в сфере 

организации деятельности хозяйствующих субъектов на мировом 

финансовом рынке, организации обращения финансовых инструментов. 

Умения: изучение организации и механизмов деятельности мировых 

финансовых институтов 

Навыки: принятие решений в сфере мировых финансовых отношений 

Компетенции: изучение данного курса является необходимой составной 

частью профессиональной подготовки будущих магистров 

                                                                                                                                   

Теория 

финансов 

Международ

ные финансы 



14 

КП 

ERKA

NA 

5304                                                                                                                                                                                                                                              

Экономиканы 

реттеудегі 

қаржылық және 

ақша-несиелік 

әдістер 

3 2 

Меңгеру мақсаты: экономиканы ақша-несиелік реттеу және қаржылық 

теориялар құралдарын оқып үйрену  Қысқаша мазмұны: Экономиканы 

қаржылық реттеу ұғымы. Экономиканы қаржылықреттеудің әдістері. 

Экономиканы қаржылық Реттеудің құралдарымен тұтқалары. Мемлекеттің 

қаржы саясаты. Мемлекеттің фискальдық саясаты. Мемлекеттің 

монетарлық саясаты. Ақша массасымен ақша агрегаттары. ҚРҰлттық 

банкінің ақша-несиелік реттеудегі рӛлі. Есепке алу мӛлшерлемесі. 

Міндетті резерв нормасы. Ашық нарықтағы операциялар. Валюталық 

интервенция. Валюталық саясатпен валюталық бағам режимі, Валюталық 

реттеу. Валюталық бақылау. Экономиканы қаржылық реттеудің әлемдік 

тәжірибелері.Ақша-несиелік реттеу ұғымы. Ақша-несиелік реттеу 

теориялары. Мемлекеттің монетарлықсаясаты. Ақша массасы мен ақша 

базасы. Ақша-несиелік реттеудегі Ұлттық банктің рӛлі.Есеп 

мӛлшерлемесі.Ең тӛменгі резервтік талаптар. Ашық нарықтағы 

операциялар. Инфляциялық реттеу. Валюталық интервенциялау. 

Валюталық саясат. Валюталық реттеу. Несиелік реттеу. 

Күтілетін нәтижелер:  

Білімі: мемлекеттің монетарлық саясатын, қаржылық, экономиканы ақша-

несиелік реттеудің және қаржылық тетіктері мен негізгі құралдарын оқып 

біледі 

Іскерлігі: тәжірибелік іс-әрекетте және ақша-несиелік қаржы облысында 

ӛзінің алған білімімен нақты тапсырмаларды шешуге қолданады 

Дағдысы: мемлекеттің ақша құралдарын басқару облысында, әртүрлі 

тапсырмалар мен әртүрлі қызметтерді шешу, ақшалай түсімдердің кӛбеюін 

құру 

Құзіреттілігі: нақты курсты оқу болашақ жан-жақты білімді магистрларды 

дайындаудың қажетті құрамды бӛлігі болып табылады                                                                                                                                     

Банк 

қызметінің 

теориясы 

1.Салық 

менеджменті 

2. 

Инвестициял

ық 

жобаларды 

талдау 

ПД 

ERKA

NA 

5304  

Финансовые и 

денежно-кредитные 

методы 

регулирования 

экономики  

 Цель: изучение инструментов и теории финансового и денежно-

кредитного регулирования экономики  

Краткое описание курса: Понятие финансового регулирования экономики. 

Методы финансового регулирования экономики. Инструменты и рычаги 

финансового регулирования экономики. Финансовая политика 

государства. Фискальная политика государство. Монетарная политика 

государства. Денежная масса и денежная база. Роль Нацбанка РК в 

денежно-кредитном регулировании. Учетная ставка. Минимальные 

резервные требования. Операции на открытом рынке. Валютная 

интервенция. Валютная политика. Валютное регулирование. Кредитное 

регулирование. Мировая практика в финансовом регулировании 

экономики.  

Понятие денежно-кредитного регулирования. Теории денежно-кредитного 

регулирования. Монетарная политика государства. Денежная масса и 

денежная база. Роль Национального банка РК в денежно-кредитном 

регулировании. Учетная ставка. Минимальные резервные требования. 

Теория 

банковский 

деятельности 

1. Налоговый 

менеджмент 

2. Анализ 

инвестицион

ных проектов 



Операции на открытом рынке. Инфляционное таргетирование. Валютная 

интервенция. Валютная политика. Валютное регулирование. Кредитное 

регулирование. 

Ожидаемые результаты: 

Знания: Знает основные инструменты и рычаги финансового и денежно-

кредитного регулирования экономики, финансовую, монетарную 

политику государства 

Умения: ставить конкретные задачи в применении знания в области 

финансового и денежно-кредитного регулирования и в применении их в 

практической деятельности 

Навыки: в области управления денежными средствами государства, 

решать разнообразные задачи и реализовывать различные функции, 

создание тенденции увеличения денежных поступлений 

Компетенции: изучение данного курса является необходимой составной 

частью профессиональной подготовки будущих магистров                                                                                 

15 

КП 
KKB 

6305                                                                                                                                                                                                                                                

Компания құнын 

бағалау   

3 3 

Меңгеру мақсаты:  компанияны құнын бағалаудың әдістері мен теориялық 

негіздерін оқу 

Қысқаша мазмұны: Кәсіпорын (бизнес) құнын бағалауды қолданылатын 

ақпаратты жинау, ӛндеу және сақтау. Кәсіпорын қызметін қаржылы – 

шаруашылық талдау. Шығын тәсілін қолдана отырып кәсіпорын құнын 

бағалау. Табыс тәсілін қолдана отырып кәсіпорын құнын бағалау. 

Дисконтталған ақша ағыны тәсілі. Табысты капитализациялау тәсілі. 

Салыстырмалы түрде кәсіпорын құнын бағалау. Ұқсас компаниямен 

салыстыру тәсілін және келісімдер әдісін қолдану арқылы ұқсас обьектіні 

бағалауды анықтау. Ұқсас компания және келісімдер тәсілін қолдана 

отырып баға мультипликаторларын таңдау және есептеу. Ұқсас компания 

тәсілі. Бағалауға және бағалау тәсілдеріне түрлі кӛзқарастарды қарастыра 

отырып құнды есептеу нәтижелерін жалпылау. Соңғы түзетулерді енгізу. 

Фирма құнын бағалау. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: кәсіпорын құнын әртүрлі әдістерді қолдана отырып бағалау 

Іскерлігі: компания құнын бағалаудағы негізгі әдістерді ӛзіндік айыра білу 

Дағдысы: қаржылық есепті жасауда практикалық білімді қолдана білу 

Құзіреттілігі: бухгалтерлік балансты, шығындар мен кірістер есебін, 

ақшалай қаражаттар есебін, меншікті капитал қозғалысы есебін жасау 

Қаржы 

теориясы 

Зерттеу 

практикасы  

ПД 
OSK 

6305 

Оценка стоимости 

компании   

 

Цель: изучение теоретических основ и методов оценки стоимости 

компании 

Краткое описание курса: Сбор, обработка и хранение информации, 

используемой при оценке стоимости предприятия (бизнеса). Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (бизнеса). Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса) с применением методов затратного 

подхода. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) с применением 

методов доходного подхода. Метод дисконтированных денежных потоков. 

Теория 

финансов  

Исследовател

ьская 

практика 



Метод капитализации дохода. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) с 

применением методов сравнительного подхода. Определение аналогов 

объекта оценки при использовании метода компании-аналога и метода 

сделок. Выбор и расчет ценовых мультипликаторов при использовании 

метода компании-аналога и метода сделок. Метод компании-аналога. 

Обобщение результатов расчетов стоимости при использовании 

различных подходов к оценке и методов оценки. Внесение 

заключительных поправок. Оценка стоимости фирмы  

Ожидаемые результаты: 

Знания: оценка стоимости предприятия с применением различных методов 

Умения: самостоятельно разбираться в основных методах оценки 

стоимости компании 

Навыки: практического применения знаний в составлении финансовой 

отчетности 

Компетенции: составлять бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 

убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в 

собственном капитале                                                                                                                            

16 КП 
IZhT 

6305                                                                       

Инвестициялық 

жобаларды талдау  
3 3 

Меңгеру мақсаты: жобаларды талдау негіздерін меңгеруде теориялық 

білім мен тәжірибелік әдістерҚысқаша мазмұны: Инвестиция түсінігі және 

оның экономикалық мазмұны. Инвестиция тиімділігін бағалау 

критериилары. Инвестициянын экономикалық тиімділігінің 

кӛрсеткіштерін жіктеу. Кәсіпорынның инвестициялық қызметі. Күрделі 

салымдар құрылымы. Инвестициялық қызметтің механизмдері және 

ұйымдастырылуы. Инвестициялық тәуекелдердің есебі және тӛмендету. 

Кәсіпорындардағы қайта ӛндіру инвестициялық процесін ұйымдастыру. 

Инвестициялық қызметті құқықтық реттеу. Инвестицияларды жіктеу. 

Күтілетін нәтижелер:Білімі: инвестициялық іс-әрекетте териялық негіздер 

мен концепциялар  

Іскерлігі: кестелер, графиктер құру, инвестициялық жағдайға толықтай 

талдау жасау 

Дағдысы: түсінігін ашық айта білу, дискуссияға шыға білу, басқа ойларды 

сынай білу 

Құзіреттілігі: инвестициялық жобаларды бағалау әдістері мен жобаларды 

талдау құрылғыларын тәжірибеде қолданғанда базалық білімді кӛрсету                                                                                                                          

Қаржы 

теориясы 

Зерттеу 

практикасы  



ПД 
AIP 

6305 

Анализ 

инвестиционных 

проектов  

 

Цель: теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

владения основами проектного анализа 

Краткое описание курса: Понятие инвестиций и их экономическое 

содержание. Критерии оценки эффективности инвестиций. Классификация 

показателей экономической эффективности инвестиций.  Инвестиционная 

деятельность предприятий. Структура капитальных вложений. 

Организация и механизмы инвестиционной деятельности. Учет и 

снижение инвестиционных рисков. Организация воспроизводственного 

инвестиционного процесса на предприятиях. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. Классификация инвестиции.  

Ожидаемые результаты: 

Знания: теоретические основы, концепции в области инвестиционной 

деятельности 

Умение: строить таблицы, графики, проводить полный анализ 

инвестиционной ситуации. 

Навыки: свободно оперировать понятиями, высказывать суждения, 

обосновывать их, вступать в дискуссию, подвергать сомнению и критике 

те или иные суждения 

Компетенции: демонстрирует базовые знания при применении на практике 

инструментов проектного анализа и методов оценки инвестиционных 

проектов  

Теория 

финансов 

Исследовател

ьская 

практика 

17 КП 
SM 

6306   
Салық менеджентi  3 3 

Меңгеру мақсаты: кәсіпорындарда салықтық менеджменттің теориялық 

және тәжірибелік негіздерімен таныстыру 

Қысқаша мазмұны: Жоғары оқу орындарында «Салықтық менеджмент» 

курсын табысты меңгеру үшін «Экономикалық теория», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Қаржы», «Мемлекеттік 

бюджет», «Салық және салық салу», «Салық теориясы және 

ұйымдастыру», «Тұрғындарға және шаруашылық субьектілерге 

салықтар», «Салықтық жоспарлау» базалық пәндерді білу шарт. Салық 

қызметінің экононмикалық – бақылауын ұйымдастыру аясындағы біліміін 

тереңдету, салықтық әкімгерлендіру машықтарын меңгеру. Салық жүйесін 

құру және әрекет етудің теориялық пен тәжрибелік білімідерін 

қалыптастыру. Салықтардың әрекет етуінің теориялық аспектілерін, 

кәсіпорындағы салықтық менеджмегнттің негізгі концепцияларын зерттеу; 

салықтардың нақты түрлерінің тәжірибелік есептерінің машықтарын 

меңгеру; салқтық ықпал етудің түрлі құралдарын зерттеу, салық 

құралдарын қолданудың тәжрибелік машықтарын салық тӛлеуші және 

салқ инспекторлары позициясынан қолдана білу.  

Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: кәсіпорындарда салықтық менеджментті ұйымдастырудың 

ерекшеліктері 

Іскерлігі: салық тӛлеушілердің мінез-құлқының себептерін түсіну 

Дағдысы: салық тӛлеушілер мен салық инспекторы жағынан нақты 

Қаржы 

теориясы 

Зерттеу 

практикасы  



салықтардың тәжірибелік есебін, әртүрлі құрылғылардың  салықтық 

әсерін, салықтық құрылғылардың тәжірибелік әдістерін оқу 

Құзіреттілігі:  алған білімді тәжірибеде пайдалану 

ПД 
    NM 

6306 

Налоговый 

менеджмент  

 

 Цель: ознакомить с теоретическими и практическими основами 

организации налогового менеджмента на предприятияхКраткое описание 

курса: Углубление знаний  в области организации контрольно-

экономической деятельности налоговых служб, овладение навыками 

налогового администрирования. Формирование у магистрантов комплекса 

теоретических и практических знаний  по основам построения и 

функционирования системы налогов. Изучение теоретических аспектов 

функционирования налогов, основных концепции налогового 

менеджмента на предприятий. Курс сориентирован на новое 

экономическое мышление, носит комплексный межотраслевой характер и 

объединяет в единое целое знания, полученные магистрантамими в 

процессе изучения теории налогов, налоговой системы Республики 

Казахстан, основ менеджмента, финансового менеджмента, 

бухгалтерского учета и других дисциплин. 

Ожидаемые результаты:  

Знания: особенности организации налогового менеджмента на 

предприятиях. 

Умения: понять мотивы поведения налогоплательщиков 

Навыки: практических расчетов конкретных видов налогов, изучение 

различных инструментов налогового воздействия, практическими 

навыками маневрирования налоговыми инструментами, как с позиции 

налогоплательщика, так и налогового инспектора. 

Компетенции: применять полученные знания на практике 

Теория 

финансов 

Исследовател

ьская 

практика 

18 КП 
KMKK

I 6306          

Қаржы 

менеджментіндегі 

қаржылық 

құрылымданулар 

және инновациялар 

3 3 

Меңгеру мақсаты: қаржылық инновациялық облысында кәсіптік білімге 

жауап беретін жоғары білімді мамандарды дайындау 

Қысқаша мазмұны: Курста қаржының қызметтері, табиғаты, сұрақтары, 

олардың басқа экономикалық категорияларымен арақатынасы, 

шаруашылық қызметте кӛріну ерекшеліктері, қаржылық қатынастарды 

ұйымдастырудың формалары мен тәсілдері арқылы кӛрінісі, дамымалы 

нарықтық экономиканы реттеуде қаржыларды қоладну логикалық 

кезектілікпен қарастырылады. Қаржына зерттеудің маңызды жағы болып 

оның құрамына кіретін субкатегорияларды анықтау, топтау және жіктеу 

табылады Табыстар, смалықтар, қорлар, шығыстар, бюджет, мемлекеттік 

несие, сақтандыру, резервтер, қызметік жүйелер – қаржылық жоспарлау 

және болжамдау, бақылау, құқықтық қамтамассыз ету, қаржы нарығы. 

Курста түрлі шаруашылық субьектілерінің алғашқы тобында және сыртқы 

экономикалық байланыстар сферасында қаржының әрекет ету 

ерекшелігіне кӛп кӛңіл бӛлінеді. Кәсіпорынның қаржылық 

менеджментінде инновацияларды қолдану. 

   

Қаржы 

теориясы 

Зерттеу 

практикасы  



Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: инновациялық қаржылық менеджментте қолданылатын әдістер мен 

модельдерді біледі 

Іскерлігі: қазіргі қаржылық құрастыру әдістерін қолдану 

Дағдысы: инновациялық қаржылық менеджментің тапсырмаларын 

шешуде әдістерді қолдану 

Құзіреттілігі: қазіргі кәсіпорын жұмысында инновациялық білімді 

пайдалана білу                                                                                                                                                 

ПД 

                                                      

FKIFM 

6306 

Финансовое 

структуры и 

инновации в 

финансовом 

менеджменте  

Цель: подготовке высококвалифицированных специалистов в области 

инновационного финансового менеджмента, отвечающим возросшим 

требованиям к профессиональным знаниям и умению 

Краткое описание курса: В курсе логически последовательно 

рассматриваются вопросы природы, функций финансов, их 

взаимодействия с другими экономическими категориями, особенности 

проявления в хозяйственной жизни, механизмы действия через формы и 

методы организаций финансовых отношений, использования финансов в 

регулировании развивающейся рыночной экономики. Важной стороной 

изучения финансов является определение, группировка и классификация 

входящих в них субкатегорий доходы, налоги, фонды, расходы, бюджет, 

государственный кредит, страхование, резервы, функциональные системы 

– финансовое планирование и прогнозирование, контроль, правовое 

обеспечение, финансовый рынок. Существенное место в курсе отводится 

специфике действия финансов в первичных звеньях разных 

хозяйствующих субъектов и в сфере внешнеэкономических связей. 

Применение инновации в финансовом менеджменте предприятий. 

Ожидаемые результаты: 

Знания: Знает существующие методы и модели, применяемые в 

инновационном финансовом менеджменте. 

Умения: применять современные методы финансового конструирования  

Навыки: применения методов при решении задач инновационного 

финансового менеджмента. 

Компетенции: демонстрирует знания в области применения инновации в 

деятельности современного предприятия  

Теория 

финансов 

Исследовател

ьская 

практика 

19 КП 
КМ 

6308                                                                               

Қаржы менежменті 

(ілгерілетілген курс) 
3 3 

Меңгеру мақсаты: мемлекеттік білімділік стандартпен жұмыс берушінің 

талаптарына сәйкес қаржылық менеджмент жұмыс берушінің талаптарына 

сәйкес қаржылық менеджмент сферасында жеткілікті дәрежеде білімді 

меңгеретін, кәсіби қызметті орындап, жргізетін іскерлік пен машықты 

мамандарды даярлау болып табылады. Қысқаша мазмұны: Зерделеу 

объектісі компания қаржысын, инвестициялық ресурстарды зерделеу, 

бағалы қағаздар портфелін басқару жӛніндегі қызмет және бизнестің 

табыстылығын бағалау болып табылады. Бұл курс негізі нарықтық 

экономика жағдайларында кәсіпорындарды қаржылық басқарудың негізігі 

қағидаттары мен әдістері болып табылады. 

Қаржы 

теориясы 

Зерттеу 

практикасы  



Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: Қаржылық талдау мен қаржылық жоспарлаудың әдістері; 

капиталды қаржыландыру кӛздерін және капиталдың құрылымын таңдау 

амалдары; қысқа мерзімді қаржылық басқару; инвестициялық шешімдер 

қабылдаудың әдістері, корпоративтік тәуекелдерді басқарудың амалдары 

зерделенеді. 

Іскерлігі: Магистранттардың қаржылық менеджментінің тұжырымдалық 

негіздері мен меншікті қаражаттарды кәсіпорынның негізгі және айналым 

капиталын басқарудың теориялық тазасын білуді қалыптастыру. 

Дағдысы: қазіргі экономикалық ойлауды қалыптастыру, қаржылық 

шешімдерді басқаруды негіздеу және оларды компаниялар деңгейінде іске 

асыру. 

Құзіреттілігі: магистранттармен қаржылық менеджмент туралы іргелі 

білімді игеру                                                                                                                       

ПД 
КМ 

6308                                                                               

Финансовый 

менеджмент 

(продвинутый курс)  

Цель: подготовка магистрантов, владеющих в достаточной мере знаниями, 

умением и навыками для выполнения и ведения профессиональной 

деятельности в сфере финансового менеджмента  

Краткое описание курса: Объектом изучения является деятельность по 

управлению финансами компании, инвестиционными ресурсами, 

портфелем ценных бумаг и объективной оценки успешности бизнеса. 

Предметом данного курса являются основные концепции и методы 

финансового управления предприятием в условиях рыночной экономики. 

Ожидаемые результаты:  

Знания: изучаются методы финансового анализа и финансового 

планирования; способы выбора источников финансирования и 

формирования структуры капитала; оценка стоимости капитала; модели и 

оценки финансовых активов; методы краткосрочного финансового 

управления; методы принятия инвестиционных решений, способы 

управления корпоративными рисками. 

Умения:  формирование у магистрантов знаний концептуальных основ 

финансового менеджмента и теоретического базиса управления 

собственными средствами, основным и оборотным капиталом 

предприятия. 

Навыки: формирование современного экономического мышления, 

позволяющего обосновывать управленческие финансовые решения и их 

реализацию на уровне компаний. 

Компетенции: освоение магистрантами фундаментальных знаний в 

области финансового менеджмента 

Теория 

финансов 

Исследовател

ьская 

практика 

20 КП 
КВКТ

В 6308                                                                               

Коммерциялық 

банктерде 

қаржылық тәуекелді 

басқару 

3 3 

Меңгеру мақсаты: банктердің қаржылық тәуеклдерін басқару басқару 

тиімділігін қамтамасыхз етуде, ӛзара байланысты жүйені қалыптастыру, 

бактердің тәуекел-менеджменті облысында жаңа әдісті білімді қолдану 

Қысқаша мазмұны: Қаржы-қаражаттық тәуекелдiк ұғымы және оның 

Стратегиялық 

банктік 

менеджмент 

Зерттеу 

практикасы  



эволюциясы. Банктiк қызметтегi қаржы-қаражаттық тәуекелдiлік 

классификациясы. Банктiк қызметтегi қаржы-қаражаттық тәуекелдiктi 

классификациясын құрастыру әдiсімен қағидалары. Несиелік тәуекел және 

оның пайда болу себептері. Ӛтімділік тәуекелі. Пайыздық тәуекел. 

Валюталық тәуекел. Операциондық тәуекел. Несие тәуекелiмен басқару. 

Ӛтiмпаздық тәуекелдiкпен басқару. Проценттi тәуекелмен басқару. 

Валюталық тәуекелмен басқару. Операциялық қаржы-қаражаттық 

тәуекелдiктер. Қаржы-қаражаттық тәуекелдiктердi бейтараптандыру 

тетiктерi. Белгiнiң тӛмендету әдiстерi. Тәуекелдердi сақтандыру 

Күтілетін нәтижелер: 

 Білімі: банктердің тәуекел-менеджментінің сұрақтарының қалыптасуы, 

банктердің қаржы жүйесіндегі қаржылық тәуеклдерін басқару әдістемесі 

мен әдістерін меңгеру болып табылады 

Іскерлігі: қаржы тәуекелдернін басқару облысында нақты білімдер мен 

тапсырмаларды анықтау 

Дағдысы: тәуекел-менеджментінің стратегиялық және инвестициялық 

менеджментпен және басқару есебімен, қаржылық талдаумен ӛзара 

байланысын анықтау, қаржылық тәуекелдерді басқару мен бағалауда, 

талдау процессінде ақпараттық қамтуды қолдану  

 Құзіреттілігі: коммерциялық банктердің іс-әрекетінде тәуекелдерді 

басқару әдістері мен қағидаттарын оқып үйрену және базалық білімдерін 

анықтайды                                                                                                                    

ПД 
КВКТ

В 6308                                                                               

Управление 

финансовыми 

рисками в 

коммерческом 

банке 

Цель: формирование системы ключевых компетенций, обеспечивающих 

эффективность управления финансовыми рисками банков, овладение 

знаниями и навыками в области риск-менеджмента банков. 

Краткое описание курса: Понятие финансового риска и его эволюция. 

Классификация финансового риска в банковской деятельности. Методы и 

принципы построения классификации финансового риска в банковской 

деятельности. Кредитный риски его причины возникновения. Риск 

ликвидности. Процентый риск. Валютный риск. Операционные риски. 

Управление кредитным риском. Управление риском ликвидности. 

Управление процентным риском. Управление валютным риском. 

Операционные финансовые риски. Механизмы нейтрализации 

финансовых рисков. Методы снижения кредитного риска. Страхование 

кредитного риска. 

Ожидаемые результаты: 

Знания: по вопросам формирования риск-менеджмента банков, а также 

освоить методологию и методику управления финансовыми рисками в 

финансовой сфере банков. 

Умения: ставить конкретные задачи в применении знания в области 

управления финансовыми рисками 

Навыки: определения      взаимосвязи      риск-менеджмента      со      

стратегическим, финансовым      и   инвестиционным   менеджментом,   

Стратегическ

ий 

банковский 

менеджмент 

Исследовател

ьская 

практика 



финансовым   анализом, управленческим учетом; 

использования программного обеспечения в  процессе анализа, оценки   и 

управления финансовыми рисками 

Компетенции: демонстрирует базовые знания в изучении принципов и 

методов управления рисками в деятельности коммерческого банка                                                                                 

21 КП 
BE 

6307                                                                                                                                      
Басқару есебі   3 3 

Меңгеру мақсаты: басқару есебін жүргізуде қажетті теориялық білімдер 

мен дағдыларды қалыптастыру 

Қысқаша мазмұны: Басқару есебі ӛз алдына есеп ретінде бухгалтерлік есеп 

пен қатар жүргізуді білдіреді және кәсіпорынның шығындарын басқаруға 

негіз болады. Бірақ басқару есебінде қолданылатын ақпараттар 

бухгалтерлік есеп мәліметтерінен алынады және басқару есебін жүргізу 

процесінде қалыптасады. Басқару есебінің қызметі болып шығындар 

турылы ақпараттар алу табылғандықтан ол кеесі пәндерді оқумен тығыз 

байланысты «Бухгалтерлік есеп ұстанымдары», «Аралық қаржылық есеп», 

«Кәсіпорын экономикасы» және «Статистика».Аталмыш пәнді зерттеу 

магистранттарға тауарлар мен қызметтер нарығында табыс алуға және 

мақсатқа жетуге бағытталған кәсіпкерлік қызмет субьектісін басқару 

механизмі ретінде басқару есебін қолдану машығын қалыптастырады, 

басқару есебінің қажеттілігіне және мәніне негіздеме береді.   

Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: шаруашылық іс-әрекет және оның нәтижелері. ӛнімділікті 

жоспарлау. Бағаны талдау. Бюждет жүйелерінің түрлері. Белгісіздік 

жағдайында сметалар жасау. Ресурстарды бӛлу. Қисық оқыту, сызықтық 

бағдарламалау. 

Іскерлігі: Тауар және қызмет ету нарығында табыс алу және мақсатқа 

жетуге бағытталған кәсіпкерлік шаруашылық субъектісін басқаруда 

басқару есебін механизм ретінде қарастыру және басқару есебінің 

қажеттілігіне негіздеме беру. 

Дағдысы: кәсіпорын іс-әрекетін басқару үшін білім мен дағдыларды алу 

Құзіреттілігі: алған білімді тәжірибеде қолдану 

Қаржы 

теориясы 

Зерттеу 

практикасы  



ПД 
UU 

6307 

Управленческий 

учет    

Цель: формирование теоретических знаний и навыков, необходимых при 

ведении управленческого учетаКраткое описание курса: Управленческий 

учет как самостоятельный вид учета  предполагает ведение  его 

параллельно с бухгалтерским учетом  и  служит  основой  для  управления 

затратами предприятия. Но информация, используемая в управленческом 

учете, извлекается из данных бухгалтерского учета и формируется в 

процессе ведения управленческого учета.  

Ожидаемые результаты: 

 Знания: Хозяйственная деятельность и намеченные результаты 

деятельности. Планирование производительности. Анализ цепочки 

ценности. Виды бюджетных систем. Составление сметы в условиях 

неопределенности. Распределение ресурсов. Кривое обучения, линейное 

программирование 

Умения: представить управленческий учет как механизм управления 

предпринимательской деятельностью субъекта, ориентированный на 

получение дохода и достижение целей на рынке товаров и услуг, дать 

обоснование сущности и необходимости управленческого учета. 

Навыки: получить знания и навыки в области управленческой 

деятельности предприятия. 

Компетенции: применять полученные знания на практике 

Теория 

финансов 

Исследовател

ьская 

практика 

22 КП 
HK 

6307                                                                                                                               

Халықаралық 

қаржылар  
3 3 

Меңгеру мақсаты: әлемдік қаржылық нарықтар интеграциясының негізін 

теориялық және практикалық оқу, әлемдік даму қарқынына шолу 

Қысқаша мазмұны: Халықаралық қаржылық қатынастардың теориялық 

негіздері аясындағы біліміді тереңдету. Әлемдік валюталық жүйе мен 

қазіргі кезеңдегі валюталық мәселелер эволюциясын қарастыру. әлемдік 

шаруашылық байланыстарды кӛрсететін тӛлем балансын зерттеу. 

Халықаралық есеп айырысу қатынастарын меңгеру. Халықаралық 

валюталық, несиелік және қаржылық, алтын нарығын зерттеу. 

Халықаралық қаржылық институттар қызметін зерттеу. Пәнді зерттеу 

кӛптеген басқа ғылыми сфералармен тығыз байланысты құнды қағаздар 

нарығы, қазіргі кезеңдегі әлемдік валюталық жүйе, ақша -  несиелік 

реттеу. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білімі: әлемдік қаржылық жүйе құрылымы 

Іскерлігі: әлемдік нарыққа шығатын компания басшыларының 

кездестіретін негізгі факторлары, қазіргі халықаралық жағдайды шешудің 

жолдары 

Дағдысы: әлемдік қаржылық нарықта инвестициялық шешімдерді 

қабылдау 

Құзіреттілігі: халықаралық қаржылық басқару аймағында базалық 

білімдерін кӛрсетеді, басқарудың оптимальды шешімдерін және қазіргі 

шаруашылық жағдайында әдістерін таңдау 

Жаһандану 

жағдайындағ

ы қаржылық 

институттар 

Зерттеу 

практикасы  
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Международные 

финансы  

Цель: изучение теоретических и практических основ интеграции мировых 

финансовых рынков, обзор перспектив мирового развития.Краткое 

описание курса: Углубление знаний в области теоретических основ 

функционирования           международных финансовых отношений. 

Рассмотрение эволюции мировой валютной системы и современных 

валютных проблем. Изучение платежного баланса как отражения 

мирохозяйственных связей. Освоение международных расчетных  

отношений. Освоение международных кредитных отношений. Изучение 

международных валютных, кредитных и финансовых  рынков, рынков 

золота. Изучение деятельности    международных финансовых 

институтов.Изучение дисциплины  тесно связано с множеством других 

научных сфер Рынок ценных бумаг, Современная мировая валютная 

система, Денежно-кредитное регулирование. 

Ожидаемые результаты:  

Знания: структура мировой финансовой системы 

Умения: основные факторы, с которыми сталкивается финансовый 

руководитель компании, выходящей на мировую арену, пути решения 

современной международной обстановки 

Навыки: принятие инвестиционных решений на мировом финансовом 

рынке 

Компетенции: демонстрирует базовые знания в области управления 

международными финансовыми потоками, выбор оптимального решения 

и наиболее приемлемых в современной хозяйственной ситуации методов и 

приемов управления 

 Финансовые 

институты в 

условиях 

глобализации 

Исследовател

ьская 

практика 

 


