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FP 5205
Қаржылық саясат
1кредит
Пререквизиттері: қаржылық менеджмент, банктік қызметіндегі қаржылық тәуекелділіктерді
басқару.

Оқыту мақсаты: экономикалық ғылым жүйесінде қаржылық саясаттың әдіснамасы және
теориясын тереңірек тану, сонымен қатар қаржылық қатынастың мемлекет аралық және
қаржылық саясаттың ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесін тану.
Қысқаша мазмұны: Қаржы және оның экономикалық ғылым жүйесіндегі атқаратын
рөлі.
Қаржы және қоғамдық өндіріс. Қоғамдық өндірістің экономикалық
категорияларының байланысы және қарым-қатынасы. Қаржы сыртқы экономикалық
байланыс жүйесінде. Қаржы және қаржылық жүйесі. Қаржылық саясат және қаржылық
механизм. Шаруашылық субъектілердің қаржының теориялық аспектілері. Нарықтық
экономикадағы мемлекеттік қаржы.
Күтілетін нәтижелер: қаржылық қорлардың ағымын талдау,қаржы ағымын тік және
жанама әдіспен бағалау, ақша ағымын болжау.
Постреквизиттері: MF 5305, магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)
FKRE 5205.1 - Экономиканы қаржылық – несиелік реттеу – 3кредит

Пререквизиттері: тәуекел – менджмент, қаржылық саясат
Оқыту мақсаты: қазіргі таңдағы экономиканың ақша – несиелік реттеудің теориясын
тереңірек оқыту.
Қысқаша мазмұны: Ақша – несиелік реттеудің түсінігі. Ақша – несиелік реттеудің
теориясы. Мемлекеттің монетарлы саясаты. Ақша массасы және ақша базасы. Ақша –
несие реттеудегі ҚР Ұлттық банкісінің рөлі. Есепті ставка. Минималды резервтік
талаптар. Ашық нарықтағы операциялар. Валюталық интервенция. Валюталық саясат.
Валюталық реттеу. Несиелік реттеу.
Күтілетін нәтижелер: ақша – несие саясаттың экономикалық мәні және реттеу.
Постреквизиттері: магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)
KFI 5206 - Қаржылық институттардың бәсекеге қабілеттігі - 1кредит
Пререквизиттері: қаржылық саясат, экономиканы қаржылық – несиелік реттеу.
Оқыту мақсаты: бәсекеге қабілеттілік теориясын тереңдетіліп оқыту және қаржы
институттар қызметінде оны қолдану.
Қысқаша мазмұны: бәсекеге қабілетті шаруашылық субъектілердің мәні мен факторлары.
Бәсекелік стратегияларын қайта өңдеу және бәсекелік қажеттіліктерін талдау. Баға саясаты
бәсекеге қабілеттілік фактор ретінде. Тауар саясаты бәсекеге қабілеттілік фактор ретінде.
Ілгерім саясаты бәсекеге қабілеттілік фактор ретінде. Коммуникациялық саясат бәсекеге
қабілеттілік фактор ретінде. Коммерциялық банктердің қызметін басқару. Сақтандыру
компаниялардың қызметін басқару. Жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін басқару.
Инвестициялық компаниялардың қызметін басқару. Пайлық инвестициялық қорлардың
қызметін басқару.
Несиелік серіктестіктердің қызметін басқару. Микрокредитты ұйымдардың қызметін басқару.
Бәсекеге қабілеттіліктің рейтингтік бағасы.
Күтілетін нәтижелер: бәсекелік қажеттіліктерді басқаруды бағалау және қаржылық
институттардың табыс факторын білу.
Постреквизиттері: MF 5305, магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)
KSB 5206.1 - Банктердің бәсекелік стратегиялары - 1кредит
Пререквизиттері: экономиканың қаржылық – несиелік реттеу, қаржылық институттардың
бәсекеге қабілеттілігі.
Оқыту мақсаты: магистранттардан банктер қойған мақсаттарға жету құралы ретінде
бәсекелестік стратегияны жүйелік ұғымын құрастыру, банк қызметінің стратегиялық
бағдарламасын таңдау бойынша нақты іс – шаралары кіретін стратегиялық бағдарламаны
өңдеудегі әдістерін білу қажет және стратегиялық шешімдерді қабылдау бойынша
практикалық білімін бейнелеу.
Қысқаша мазмұны: Банк стратегиясы ұғымы оның түрлері. Стратегия мектебі және оларды
қазіргі стратегиялық банктік менеджментте қолдану. Стратегияны өңдеу: алгоритм этап
мазмұны.
Стратегиялық мақсаттары және банкті бағалау критериясы. Банктің сыртқы
ортасын стратегиялық талдау.
Банктің ішкі ортасын стратегиялық талдау. Банктің
стратегиясын бағалау. Стратегияның байланысы, бизнес – жүйесі және ұйымдастырушылық
құрылымы. Банктің бәсекелестік стратегиясы. Стратегияны өңдеу: әдістері мен құралдары.
Стратегияны өңдеу және өндіру ретінде бюджеттеу. Банктің даму стратегиясын
орындаудағы қызметкерлердің мотивациясы. Стратегиялық басқарудың моделі.
Күтілетін нәтижелер: бәсекелік қажеттіліктерді басқаруды бағалау және банктің
стратегиялық мақсаттарына жетуге үшін бәсекелестік стратегияны құру.
Постреквизиттері: MF 5305, магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)

UDP 5306 - Ақша ағымдарын басқару -1кредит
Пререквизиттері: қаржылық менеджмент, ұйымдар қаржысын басқару
Оқыту мақсаты: қаржы ағымдарын басқару аумағында білім жиынтығын ұсыну, ақша
қаражаттарының келу және кетудегі негізгі көздерін анықтау, ағымдағы міндеттемелер
бойынша төлемдердің жеткіліктілігін қарастыру, ақша ағымдарын бағалау әдістерін
зерттеу және есепті кезеңдегі ақша түсімі арасындағы байланысты бекіту.
Қысқаша мазмұны: Ақша ағымдарының ұғымы. Ақша ағымдарын басқарудың мақсаты
мен міндеттері. Ақша ағымдарының оң және теріс құрылымы. Ақша ағымдарын басқару
саясаты. Ақша ағымдарын құруға әсер ететін факторлар. Ақша қаражаттар ағымының
қозғалысын талдау. Тік әдіспен ақша ағымын бағалау. Жанама әдіспен ақша ағымын
бағалау. Матрицалық әдіспен ақша ағымын бағалау. Кәсіпорынның ақша ағымын
нақтылау. Ақша ағымдарын болжау. Төлем тізбегін өңдеу. Халықаралық тәжірибеде ақша
қаражаттарынынң қозғалысын құру есебі. Ақша ағымымн басқарудағы ақшаның уақытша
құнынынң есебі. Қаржылық нарық және қазіргі этаптағы ақша ағымын басқарудағы мәні.
Күтілетін нәтижелер: корпорацияның капиталының қозғалысын талдау, ақша ағымдарын
тік және жанама әдіспен бағалау, ақша ағымын болжау.
Постреквизиттері: MF 5305, магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)
UKFK 5306.1 - Қаржылық корпорацияның қаржысын басқару – 1кредит
Пререквизиттері: ұйымның қаржысын, ақша ағымын басқару.
Оқыту мақсаты: қаржылық корпорацияның капиталын басқару аясында білім
жиынтығын ұсыну, ақша қаражаттарының келу және кетудегі негізгі көздерін анықтау,
ағымдағы міндеттемелер бойынша төлемдердің жеткіліктілігін қарастыру, ақша
ағымдарын бағалау әдістерін зерттеу және есепті кезеңдегі ақша түсімі арасындағы
байланысты бекіту.
Қысқаша мазмұны: Ақша ағымдарының ұғымы. Ақша ағымдарын басқарудың мақсаты
мен міндеттері. Ақша ағымдарының оң және теріс құрылымы. Ақша ағымдарын басқару
саясаты. Ақша ағымдарын құруға әсер ететін факторлар. Ақша қаражаттар ағымының
қозғалысын талдау. Тік әдіспен ақша ағымын бағалау. Жанама әдіспен ақша ағымын
бағалау. Матрицалық әдіспен ақша ағымын бағалау. Кәсіпорынның ақша ағымын
нақтылау. Ақша ағымдарын болжау. Төлем тізбегін өңдеу. Халықаралық тәжірибеде ақша
қаражаттарынынң қозғалысын құру есебі. Ақша ағымымн басқарудағы ақшаның уақытша
құнынынң есебі. Қаржылық нарық және қазіргі этаптағы ақша ағымын басқарудағы мәні.
Күтілетін нәтижелер: корпорацияның капиталының қозғалысын талдау, ақша ағымдарын
тік және жанама әдіспен бағалау, ақша ағымын болжау.
Постреквизиттері: MF 5305, магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)
RM 5307 - Тәуекел –менеджменті – 3кредит
Пререквизиттері: қаржылық менеджмент, қаржылық корпорацияның капиталын басқару
Оқыту мақсаты: кәсіпорындардың болашақ және болатын жоғалту (потерь) төмендігі
үшін қаржылық тәуекелді басқару аясында болашақ мамандардан тереңірек білім алу,
қазіргі таңдағы нарықтық экономиканың теориялық және практикалық мәні мен рөлін
ашу.
Қысқаша мазмұны: Тәуекелдің экономикалық ұғымы. Белгісіздік жағдайында
экономикалық шешімдерін қабылдау критерийлері. Тәуекел деңгейін басқару әдісі.
Қаржылық тәуекелдің классификациясы. Тәуекел деңгейін бағалау және талдау.
Сақтандыру қаржылық тәуекелді басқару әдісі ретінде. Несиелік тәуекелді басқару.
Пайыздық тәуекелді басқару. Өтімділік тәуекелмен басқару. Төлем ағымының
өзгеруіндегі тәуекел. Инвестициялық тәуекелді басқару. Инфляциялық тәуекелді басқару.

Валюталық тәуекелді басқару.
Күтілетін нәтижелер: тәуекел деңгейін бағалау және талдау. Қаржылық тәуекелді
басқару әдісін білу.
Постреквизиттері: MF 5305, магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)
UFRBD 5307.1- Банк ісіндегі қаржылық тәуекелдерді басқару – 3кредит
Пререквизиттері: қаржылық корпорацияның капиталын басқару,тәуекел – менеджмент
Оқыту мақсаты: банктік тәуекелі басқару аясында білімді ұлғайту, сонымен қатар,
несиелік, пайыздық, операционды, өтімділік тәуекелі және валюталық тәуекел.
Қысқаша мазмұны: Тәуекел деңгейін басқару әдісі. Банктік тәуекел классификациясы.
Тәуекел деңгейін бағалау және талдау. Сақтандыру қаржылық тәуекелді басқару әдісі
ретінде. Несиелік тәуекелді басқару. Пайыздық тәуекелді басқару. Өтімділік тәуекелмен
басқару. Төлем ағымының өзгеруіндегі тәуекел. Инвестициялық тәуекелді басқару.
Инфляциялық тәуекелді басқару. Валюталық тәуекелді басқару.
Күтілетін нәтижелер: тәуекел деңгейін бағалау және талдау. Қаржылық тәуекелді
басқару әдісін білу.
Постреквизиттері: MF 5305, магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)

Академическая степень:
Магистр экономических специальностей
_________1_______
(курс обучения)
№

Наименование
модуля

1

Модуль
финансового
управления (МФУ)

Цикл
дисциплины

Код
дисциплины

Наименование
дисциплины

Колво
креди
тов

Семестр

Управление
денежными потоками

2

1

Управление капиталом
финансовой
корпорации
Риск-менеджмент
Управление
финансовыми рисками
в банковской
деятельности
Финансовая политика
Финансово-кредитное
регулирование
экономики
Конкурентоспособност
ь финансовых
институтов
Конкурентная
стратегия банка
Международные
финансы
Международная
банковская
деятельность

2

1

3
3

1
1

3
3

1
1

3

1

3

1

3

2

3

2

ПД

1.2.1

UDP 5306

2

1.2.1.1

UKFK 5306.1

3
4

1.3.1
1.3.1.1

RM 5307
UFRBD
5307.1

5
6

1.4.1
1.4.1.1

FP 5205
FKRE 5205.1

7

1.5.1

KFI 5206

8

1.5.1.1

KSB 5206.1

1.6.1

MF 5305

1.6.1.1

MBD 5305.1

9
10

Модуль
международные
финансы (ММФ)

(описание каждой элективной дисциплины, изучаемой на указанном курсе)
UDP 5306 Управление денежными потоками

3кредита

Пререквизиты: финансовый менеджмент, управление финансами организации
Цель изучения: направлена на предоставление совокупности знаний
в области
управления денежными потоками, определении основных источников притока и оттока
денежных средств, рассмотрении достаточности средств для платежей по текущим
обязательствам, установлении взаимосвязи между реализацией и денежной выручкой за
отчетный период и изучении методов оценки денежных потоков.
Краткое содержание: Понятие денежных потоков. Цели и задачи управления
денежными потоками. Состав положительных и отрицательных денежных потоков.
Политика управления денежным потоком. Факторы, влияющие на формирование
денежных потоков. Анализ движения потоков денежных средств. Оценка денежного
потока прямым методом. Оценка денежного потока косвенным методом. Оценка
денежного потока матричным методом. Оптимизация денежных потоков предприятия.
Прогнозирование денежных потоков. Разработка платежного календаря. Составление
отчета о движении денежных средств в международной практике. Учет временной

стоимости денег в управлении денежными потоками. Финансовый рынок и его значение в
управлении денежными потоками на современном этапе
Ожидаемые результаты: умение анализировать движения потоков денежных средств,
оценивать денежные потоки прямым и косвеным методом, прогнозировать денежные
потоки.
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская
работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
Управление капиталом финансовой
3 кредита
корпорации
Пререквизиты: управление финансами организации, управление денежными потоками.
Цель изучения: направлена на предоставление совокупности знаний
в области
управления капиталом финансовой корпорации, определении основных источников
притока и оттока денежных средств, рассмотрении достаточности средств для платежей
по текущим обязательствам, установлении взаимосвязи между реализацией и денежной
выручкой за отчетный период и изучении методов оценки денежных потоков.
Краткое содержание: Понятие денежных потоков. Цели и задачи управления денежными
потоками. Состав положительных и отрицательных денежных потоков. Политика
управления денежным потоком. Факторы, влияющие на формирование денежных
потоков. Анализ движения потоков денежных средств. Оценка денежного потока прямым
методом. Оценка денежного потока косвенным методом. Оценка денежного потока
матричным методом. Оптимизация денежных потоков предприятия. Прогнозирование
денежных потоков. Разработка платежного календаря. Составление отчета о движении
денежных средств в международной практике. Учет временной стоимости денег в
управлении денежными потоками. Финансовый рынок и его значение в управлении
денежными потоками на современном этапе
Ожидаемые результаты: умение анализировать движение капитала корпорации,
оценивать денежные потоки прямым и косвеным методом, прогнозировать денежные
потоки.
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская
работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
UKFK 5306.1

RM 5307
Риск-менеджмент
3
Пререквизиты: финансовый менеджмент, управление капиталом финансовой
корпорации
Цель изучения: формирование у будущих специалистов современных фундаментальных
знаний в области управления финансовыми рисками для снижения возникающих и
будущих потерь на предприятии, раскрытия теоретических и практических аспектов их
сущности и роли в современной рыночной экономике.
Краткое содержание: Экономическое содержание неопределенности и риска. Критерии
принятия экономических решений в условиях неопределенности. Методы управления
уровнем риска. Классификация финансовых рисков. Анализ и оценка уровня риска.
Страхование как способ управление финансовыми рисками. Управление кредитными
рисками. Управление процентными рисками. Управление риском ликвидности. Риск
потерь от изменения потока платежей. Управление инвестиционными рисками.
Управление инфляционными рисками. Управление валютными рисками.
Ожидаемые результаты: умение анализировать и оценивать уровня рисков. Знание
методов управления финансовых рисков
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
UFRBD 5307.1 Управление финансовыми рисками в банковской

деятельности

3

Пререквизиты: управление капиталом финансовой корпорации, риск – менеджмент
Цель изучения: формировать знание в области управления банковскими рисками в том
числе, кредитными, процентными, опервационными, рисками ликвидности и валютными
рисками.
Краткое содержание: Экономическое содержание неопределенности и риска. Критерии
принятия экономических решений в условиях неопределенности. Методы управления
уровнем риска. Классификация банковских рисков. Анализ и оценка уровня риска.
Страхование как способ управление финансовыми рисками. Управление кредитными
рисками. Управление процентными рисками. Управление риском ликвидности. Риск
потерь от изменения потока платежей. Управление инвестиционными рисками.
Управление инфляционными рисками. Управление валютными рисками. Управление
рисками ликвидности.
Ожидаемые результаты: умение анализировать и оценивать уровня рисков. Знание
методов управления финансовых рисков
Постреквизиты: MBD 5305.1 NIRM Экспериментально-исследовательская работа
магистранта, включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
Финансовая политика

FP 5205

3

Пререквизиты: финансовый менеджмент, управление финансовыми рисками в банковской
деятельности.

Цель изучения: углубленное изучение современной теории и методологии финансовой
политики в системе экономических наук, а также мирового опыта организации
финансовой политики и межгосударственных финансовых отношений.
Краткое содержание: Финансы и их роль в системе экономических наук. Финансы и
общественное воспроизводство. Взаимосвязь и взаимодействие экономических категорий
в общественном воспроизводстве. Финансы в системе внешнеэкономических связей.
финансы и финансовая система. Финансовая политика
и финансовый механизм.
Теоретические аспекты финансов хозяйствующих субъектов. Государственные финансы в
рыночной экономике.
Ожидаемые результаты: умение анализировать и оценивать мировой опыт организации
финансовой политики и межгосударственных финансовых отношений
Постреквизиты: MF 5305, NIRM Экспериментально-исследовательская
работа
магистранта, включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
Финансово-кредитное
3
регулирование экономики
Пререквизиты: риск – менджмент, финансовая политика
Цель изучения: углубленное изучение теории денежно-кредитного регулирования в
современной экономике.
Краткое содержание: Понятие денежно-кредитного регулирования. Теории денежнокредитного регулирования. Монетарная политика государства. Денежная масса и
денежная база. Роль Нацбанка РК в денежно-кредитном регулировании. Учетная ставка.
Минимальные резервные требования. Операции на открытом рынке. Инфляционное
таргетирование. Валютная интервенция. Валютная политика. Валютное регулирование.
Кредитное регулирование.
Ожидаемые результаты: экономическое обоснование денежно-кредитной политики и
регулирования.
Постреквизиты: MF 5305, NIRM Экспериментально-исследовательская
работа
магистранта, включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
FKRE 5205.1

Конкурентоспособность
3
финансовых институтов
Пререквизиты финансовая политика, финансово – кредитное регулирование экономики.
Цель изучения: углубленное изучение теории конкурентоспособности и применение их
в деятельности финансовых институтов.
Краткое содержание: Сущность и факторы конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов. Анализ
конкурентных
преимуществ
и
разработка конкурентных
стратегий. Ценовая политика как фактор конкурентоспособности. Товарной политики как
фактор конкурентоспособности. Политика продвижение как фактор конкурентоспособности.
Коммуникационная политики как фактор конкурентоспособности. Управление деятельности
коммерческого банка. Управление деятельности страховых компаний. Управление
деятельности накопительных пенсионных фондов. Управление деятельности
инвестиционных компаний. Управление деятельности паевых инвестиционных фондов.
Управление деятельности кредитных товариществ. Управление деятельности
микрокредитных организаций. Рейтинговая оценка конкурентоспособности
Ожидаемые результаты: умение оценивать управлять конкурентные преимущества и
ключевые факторы успеха финансовых институтов.
Постреквизиты: MF 5305, NIRM Экспериментально-исследовательская
работа
магистранта, включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
KFI 5206

KSB 5206.1
Конкурентная стратегия банка
3
Пререквизиты:
финансово
–
кредитное
регулирование
экономики,
конкурентоспособность финансовых институтов.
Цель изучения: сформировать у магистрантов системное представление о конкурентных
стратегиях, как инструменте достижения поставленных банками целей, дать необходимую
сумму знаний о методах и подходах к разработке стратегических программ, включающих
конкретные мероприятия по выбору стратегического направления деятельности банка и
проявить практические навыки по принятию стратегических решений.
Краткое содержание: Понятие стратегии банка, ее составляющие, виды. Школы стратегии
и их использование в современном стратегическом банковском менеджмента. Разработка
стратегии: алгоритм и содержание этапов. Стратегические цели и критерии оценки банков.
Стратегический анализ внешней среды банка. Стратегический анализ внутренней среды
банка.
Оценка стратегии банка.
Взаимосвязь стратегии, бизнес-процессов и
организационной структуры. Конкурентные стратегии банка. Реализация стратегии: методы
и инструменты. Бюджетирование как инструмент внедрения и реализация стратегии.
Мотивация сотрудников к выполнению стратегии развития банка.
Модели
стратегического управления
Ожидаемые результаты: умение оценивать конкурентные преимущества банка и
формировать конкурентные стратегии позволяющих достичь стратегических целей банка.
Постреквизиты: MF 5305, NIRM Экспериментально-исследовательская
работа
магистранта, включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
MF 5305
Международные финансы
3
Пререквизиты: конкурентоспособность финансовых институтов , риск –менеджмент,
конкурентная стратегия банка.

Цель изучения: сформировать совокупность знаний в области международных
финансах, которая является достаточной для выполнения профессиональной работы в
финансовых институтах и других финансовых структурных секторах на различных
должностях, требующих магистерского экономического и финансового образования в
соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования Республики
Казахстан.
Краткое содержание: Понятие, место и роль МФР в международной экономике.
«Международные валютно-кредитные отношения». Валютный курс как главный элемент
валютной системы. Эволюция мировой валютной системы. Валютное регулирование и
валютная политика. Платежный баланс – отражение валютно-финансовой политики
государства. Международные валютные расчеты и платежи. Международные финансовые
рынки и их сегментация. Международные кредитные и фондовые рынки, Еврорынок.
Международные валютно-кредитные риски и страховые рынки. Международные
валютно-кредитные риски и страховые рынки. Мировые рынки золота и операции с
золотом. Международные финансовые организация. Валютная система и валютная
политика РК.
Ожидаемые результаты: умение оценивать конкурентные преимущества банка и
формировать конкурентные стратегии позволяющих достичь стратегических целей банка.
Постреквизиты: MF 5305, NIRM Экспериментально-исследовательская
работа
магистранта, включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
MBD 5305.1 Международная банковская деятельность
2
Пререквизиты: банковское дело, международные финансы
Цель изучения: сформировать совокупность знаний в области международных
банковских секторах, которая является сравнением с INTERNATIONAL BANKING как
широкий спектр услуг и операций в целях содействия торговле между странами,
движению капиталов в форме инвестиций и платежей, а также займов правительствам,
офиц. учреждениям и частному сектору.
Краткое содержание: Инфраструктура международной банковской деятельности.
Мировой рынок капитала. Структура мирового денежного рынка. Структура мирового
рынка валюты. Валютные курсы и валютные портфели. Рынок производных ценных
бумаг. Международная банковская деятельность. Организация государственных финансов
США. Банковская система и финансовая политика Германии. Основы функционирования
государственных финансов Франции. Банковская система Великобритании. Организация
банковской системы Японии. Банковская система Россиской Федерации. Особенности
банковской системы государсв Средней Азии.
Ожидаемые результаты: умение оценивать конкурентные преимущества банка и
формировать конкурентные стратегии позволяющих достичь стратегических целей банка.
Постреквизиты: MF 5305, NIRM Экспериментально-исследовательская
работа
магистранта, включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
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FM5301 - Қаржылық менеджмент (ілгерілемелі курс) – 1 кредит
Пререквизиттері: қаржылық менеджмент, ұйымдардың қаржысын басқару
Оқыту мақсаты: Ақша ағымдарын басқару аясындағы жиынтығын ұсынуына, ақша
қаражаттарының келу және кету көздерін анықтау, ағымдағы міндеттемелер бойынша
төлем үшін құралдар қажеттілігін анықтау, есепті кезеңдегі ақша түсімдерімен
орналастыру арасындағы өзара байланысын бекіту және ақша ағымдарын бағалау әдісін
қарастыруға бағытталған.

Қысқаша мазмұны: Қаржылық менеджментінің негізгі міндеттері мен функциялары.
Қаржылық менеджменттің ақпараттық негізі. Негізгі қаржылық коэффициенттердің
сипаттамасы және оларды есептеу әдістемесі. Айналым активтері мен қысқа мерзімді
міндеттемелерді басқару. Ақша қаражаттарын басқару. Тауарлы-материалдық қорларды
басқару. Дебиторлық қарыздарды басқару. Капитал құрылымының теориялары. Капитал
құны. Операциялық ілгек әсері (өндірістік левередж).
Күтілетін нәтижелер: қаржылық қорлардың ағымын талдау,қаржы ағымын тік және
жанама әдіспен бағалау, ақша ағымын болжау.
Постреквизиттері: магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)
FKRE 5205.1 - Экономиканы қаржылық – несиелік реттеу – 3кредит
Пререквизиттері: тәуекел – менджмент, қаржылық саясат
Оқыту мақсаты: қазіргі таңдағы экономиканың ақша – несиелік реттеудің теориясын
тереңірек оқыту.
Қысқаша мазмұны: Ақша – несиелік реттеудің түсінігі. Ақша – несиелік реттеудің
теориясы. Мемлекеттің монетарлы саясаты. Ақша массасы және ақша базасы. Ақша –
несие реттеудегі ҚР Ұлттық банкісінің рөлі. Есепті ставка. Минималды резервтік
талаптар. Ашық нарықтағы операциялар. Валюталық интервенция. Валюталық саясат.
Валюталық реттеу. Несиелік реттеу.
Күтілетін нәтижелер: ақша – несие саясаттың экономикалық мәні және реттеу.
Постреквизиттері: магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)
KFI 5206 - Қаржылық институттардың бәсекеге қабілеттігі - 1кредит
Пререквизиттері: қаржылық саясат, экономиканы қаржылық – несиелік реттеу.
Оқыту мақсаты: бәсекеге қабілеттілік теориясын тереңдетіліп оқыту және қаржы
институттар қызметінде оны қолдану.
Қысқаша мазмұны: бәсекеге қабілетті шаруашылық субъектілердің мәні мен факторлары.
Бәсекелік стратегияларын қайта өңдеу және бәсекелік қажеттіліктерін талдау. Баға саясаты
бәсекеге қабілеттілік фактор ретінде. Тауар саясаты бәсекеге қабілеттілік фактор ретінде.
Ілгерім саясаты бәсекеге қабілеттілік фактор ретінде. Коммуникациялық саясат бәсекеге
қабілеттілік фактор ретінде. Коммерциялық банктердің қызметін басқару. Сақтандыру
компаниялардың қызметін басқару. Жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін басқару.
Инвестициялық компаниялардың қызметін басқару. Пайлық инвестициялық қорлардың
қызметін басқару.
Несиелік серіктестіктердің қызметін басқару. Микрокредитты ұйымдардың қызметін басқару.
Бәсекеге қабілеттіліктің рейтингтік бағасы.
Күтілетін нәтижелер: бәсекелік қажеттіліктерді басқаруды бағалау және қаржылық
институттардың табыс факторын білу.
Постреквизиттері: MF 5305, магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)
KSB 5206.1 - Банктердің бәсекелік стратегиялары - 1кредит
Пререквизиттері: экономиканың қаржылық – несиелік реттеу, қаржылық институттардың
бәсекеге қабілеттілігі.
Оқыту мақсаты: магистранттардан банктер қойған мақсаттарға жету құралы ретінде
бәсекелестік стратегияны жүйелік ұғымын құрастыру, банк қызметінің стратегиялық
бағдарламасын таңдау бойынша нақты іс – шаралары кіретін стратегиялық бағдарламаны
өңдеудегі әдістерін білу қажет және стратегиялық шешімдерді қабылдау бойынша
практикалық білімін бейнелеу.

Қысқаша мазмұны: Банк стратегиясы ұғымы оның түрлері. Стратегия мектебі және оларды
қазіргі стратегиялық банктік менеджментте қолдану. Стратегияны өңдеу: алгоритм этап
мазмұны.
Стратегиялық мақсаттары және банкті бағалау критериясы. Банктің сыртқы
ортасын стратегиялық талдау.
Банктің ішкі ортасын стратегиялық талдау. Банктің
стратегиясын бағалау. Стратегияның байланысы, бизнес – жүйесі және ұйымдастырушылық
құрылымы. Банктің бәсекелестік стратегиясы. Стратегияны өңдеу: әдістері мен құралдары.
Стратегияны өңдеу және өндіру ретінде бюджеттеу. Банктің даму стратегиясын
орындаудағы қызметкерлердің мотивациясы. Стратегиялық басқарудың моделі.
Күтілетін нәтижелер: бәсекелік қажеттіліктерді басқаруды бағалау және банктің
стратегиялық мақсаттарына жетуге үшін бәсекелестік стратегияны құру.
Постреквизиттері: MF 5305, магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)
UDP 5306 - Ақша ағымдарын басқару -1кредит
Пререквизиттері: қаржылық менеджмент, ұйымдар қаржысын басқару
Оқыту мақсаты: қаржы ағымдарын басқару аумағында білім жиынтығын ұсыну, ақша
қаражаттарының келу және кетудегі негізгі көздерін анықтау, ағымдағы міндеттемелер
бойынша төлемдердің жеткіліктілігін қарастыру, ақша ағымдарын бағалау әдістерін
зерттеу және есепті кезеңдегі ақша түсімі арасындағы байланысты бекіту.
Қысқаша мазмұны: Ақша ағымдарының ұғымы. Ақша ағымдарын басқарудың мақсаты
мен міндеттері. Ақша ағымдарының оң және теріс құрылымы. Ақша ағымдарын басқару
саясаты. Ақша ағымдарын құруға әсер ететін факторлар. Ақша қаражаттар ағымының
қозғалысын талдау. Тік әдіспен ақша ағымын бағалау. Жанама әдіспен ақша ағымын
бағалау. Матрицалық әдіспен ақша ағымын бағалау. Кәсіпорынның ақша ағымын
нақтылау. Ақша ағымдарын болжау. Төлем тізбегін өңдеу. Халықаралық тәжірибеде ақша
қаражаттарынынң қозғалысын құру есебі. Ақша ағымымн басқарудағы ақшаның уақытша
құнынынң есебі. Қаржылық нарық және қазіргі этаптағы ақша ағымын басқарудағы мәні.
Күтілетін нәтижелер: корпорацияның капиталының қозғалысын талдау, ақша ағымдарын
тік және жанама әдіспен бағалау, ақша ағымын болжау.
Постреквизиттері: MF 5305, магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)
UKFK 5306.1 - Қаржылық корпорацияның қаржысын басқару – 1кредит
Пререквизиттері: ұйымның қаржысын, ақша ағымын басқару.
Оқыту мақсаты: қаржылық корпорацияның капиталын басқару аясында білім
жиынтығын ұсыну, ақша қаражаттарының келу және кетудегі негізгі көздерін анықтау,
ағымдағы міндеттемелер бойынша төлемдердің жеткіліктілігін қарастыру, ақша
ағымдарын бағалау әдістерін зерттеу және есепті кезеңдегі ақша түсімі арасындағы
байланысты бекіту.
Қысқаша мазмұны: Ақша ағымдарының ұғымы. Ақша ағымдарын басқарудың мақсаты
мен міндеттері. Ақша ағымдарының оң және теріс құрылымы. Ақша ағымдарын басқару
саясаты. Ақша ағымдарын құруға әсер ететін факторлар. Ақша қаражаттар ағымының
қозғалысын талдау. Тік әдіспен ақша ағымын бағалау. Жанама әдіспен ақша ағымын
бағалау. Матрицалық әдіспен ақша ағымын бағалау. Кәсіпорынның ақша ағымын
нақтылау. Ақша ағымдарын болжау. Төлем тізбегін өңдеу. Халықаралық тәжірибеде ақша
қаражаттарынынң қозғалысын құру есебі. Ақша ағымымн басқарудағы ақшаның уақытша
құнынынң есебі. Қаржылық нарық және қазіргі этаптағы ақша ағымын басқарудағы мәні.
Күтілетін нәтижелер: корпорацияның капиталының қозғалысын талдау, ақша ағымдарын
тік және жанама әдіспен бағалау, ақша ағымын болжау.
Постреквизиттері: MF 5305, магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)

RM 5307 - Тәуекел –менеджменті – 3кредит
Пререквизиттері: қаржылық менеджмент, қаржылық корпорацияның капиталын басқару
Оқыту мақсаты: кәсіпорындардың болашақ және болатын жоғалту (потерь) төмендігі
үшін қаржылық тәуекелді басқару аясында болашақ мамандардан тереңірек білім алу,
қазіргі таңдағы нарықтық экономиканың теориялық және практикалық мәні мен рөлін
ашу.
Қысқаша мазмұны: Тәуекелдің экономикалық ұғымы. Белгісіздік жағдайында
экономикалық шешімдерін қабылдау критерийлері. Тәуекел деңгейін басқару әдісі.
Қаржылық тәуекелдің классификациясы. Тәуекел деңгейін бағалау және талдау.
Сақтандыру қаржылық тәуекелді басқару әдісі ретінде. Несиелік тәуекелді басқару.
Пайыздық тәуекелді басқару. Өтімділік тәуекелмен басқару. Төлем ағымының
өзгеруіндегі тәуекел. Инвестициялық тәуекелді басқару. Инфляциялық тәуекелді басқару.
Валюталық тәуекелді басқару.
Күтілетін нәтижелер: тәуекел деңгейін бағалау және талдау. Қаржылық тәуекелді
басқару әдісін білу.
Постреквизиттері: MF 5305, магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)
UFRBD 5307.1- Банк ісіндегі қаржылық тәуекелдерді басқару – 3кредит
Пререквизиттері: қаржылық корпорацияның капиталын басқару,тәуекел – менеджмент
Оқыту мақсаты: банктік тәуекелі басқару аясында білімді ұлғайту, сонымен қатар,
несиелік, пайыздық, операционды, өтімділік тәуекелі және валюталық тәуекел.
Қысқаша мазмұны: Тәуекел деңгейін басқару әдісі. Банктік тәуекел классификациясы.
Тәуекел деңгейін бағалау және талдау. Сақтандыру қаржылық тәуекелді басқару әдісі
ретінде. Несиелік тәуекелді басқару. Пайыздық тәуекелді басқару. Өтімділік тәуекелмен
басқару. Төлем ағымының өзгеруіндегі тәуекел. Инвестициялық тәуекелді басқару.
Инфляциялық тәуекелді басқару. Валюталық тәуекелді басқару.
Күтілетін нәтижелер: тәуекел деңгейін бағалау және талдау. Қаржылық тәуекелді
басқару әдісін білу.
Постреквизиттері: MF 5305, магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)
MIFO
5305.1
Қаржылық
ұйымдардағы
маркетинг
құралдары
3кредит
Пререквизитері:Fin 2301,BM 3307.1
Оқыту мақсаты: қаржылық маркетинг аясындағы жиынтық біліміне бағытталған, қаржы
ұйымдарындағы маркетингтік құралдарын анықтау, қаржы институттарда жиынтық
маркетингісін қарастыру.
Қысқаша мазмұны: Банк қызметіндегі маркетингтік құралдар. Банк аясындағы
маркетингтің мақсаты. Банк мүмкіндіктерін анықтау және оның мақсаты. Нарықтық
мүмкіндіктерді талдау. Маркетинг жиынтығын жоспарлау. Қазақстандағы сақтандыру
маркетингі. Қазақстандық сақтандыру нарығын зерттеу. Сақтандыру өнімдерін қайта
өңдеу. Сақтандырушының ішкі және сыртқы коммуникациясы. Бағалы қағаздар
нарығының мәні және құру принциптері. Бағалы қағаздар түрлері бойынша
инвестициялық делдал ұйымдарындағы маркетинг негізі. Бағалы қағаздар нарығындағы
брокерлік қызметінің маркетингі. Бағалы қағаздар нарығындағы биржалық қызметінің
маркетингі.
Күтілетін нәтижелер: қаржылық ұйымдардағы маркетингтік құралдарын қолдану,
маркетинг жиынтығын жоспарлау.
Постреквизиттері: магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)

IM 5304

Инвестициялық менеджмент

3кредит

Пререквизиттер: FRP 2219.1, Fin 2301, UPSB 3222.2.
Оқыту мақсаты: болашақ мамандардан инвестицияны басқару аясында қазіргі таңдағы
фундаменталды білімін қалыптастыру, қазіргі таңдағы нарықтық экономикада теориялық
және практикалық аспектілерді ашу маңызы мен рөлі.
Қысқаша мазмұны: нарықтық қатынас жүйесіндегі инвестиция. Қазақстанда
инвестициялық қызметін дамыту. Мемлекеттің құрылымдық – инвестициялық саясаты.
Инвестициялық қызметті қаржыландыру түрлері. Инвестициялық жобаларды
қаржыландыру әдісі ретінде қысқа мерзімді банктік несиелеу. Лизинг қысқа мерзімді
инвестицияны қаржыландыру әдісі ретінде. Инвестициялық жобаларды қаржыландыру
әдісі ретінде ұзақ мерзімді ипотекалық несиелеу. Инвестициялық жоба, оның құрылымы
және өмірлік циклі. Жобалау талдауының концептуалды негізі. Инвестициялық
жобалаудың Бизнес жоспары. Инвестициялық жобалардың микроэкономикалық
фундаменталды талдау.
Күтілетін нәтижелер: жалпы мемлекеттің және кәсіпорынның инвестициялық саясатын
бағалау және талдау. Инвестицияны басқару әдістері, инвестициялық жобалардың
тиімділігін бағалау әдістері.
Постреквизиттері: магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)
UI 5304.1
Инвестицияны басқару
3 кредит
Пререквизиттер: FRP 2219.1, Fin 2301, UPSB 3222.2.
Оқыту мақсаты: болашақ мамандардан инвестицияны басқару аясында қазіргі таңдағы
фундаменталды білімін қалыптастыру, қазіргі таңдағы нарықтық экономикада теориялық
және практикалық аспектілерді ашу маңызы мен рөлі
Қысқаша мазмұны: Салалық комплексті басқару концепциясы және теориялық негіздері.
Қазақстандағы мұнай-газ комплексін қаржылық басқару функциясы және мақсаты. Мұнай
газ комплексіндегі ұйымдастырушылық құрылымын қаржылық басқарудағы ақпараттық
негізі. Қаржылық коэффициентердің мінездемесі. Мұнай – газ секторындағы жоспарлау
және болжау. Жанармай – шикізат ресурстарының баға. Мұнай – газ секторындағы
инвестиция. Мұнай – газ комплексіне валюта – қаржылық нарықтың әсер етуі. Мұнай –
газ саласындағы тәуекелді басқару ерекшеліктері. Мұнай – газ бизнесіндегі салық. Мұнай
– газ жобаларындағы қаржылық талдау.
Күтілетін нәтижелер: жалпы мемлекеттің және кәсіпорынның инвестициялық саясатын
бағалау және талдау. Инвестицияны басқару әдістері, инвестициялық жобалардың
тиімділігін бағалау әдістері.
Постреквизиттері: магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)
5209
Мұнай газ саласындағы қаржылық басқару
3кредит
Пререквизиттер: FRP 2219.1, Fin 2301
Оқыту мақсаты: болашақ мамандардан инвестицияны басқару аясында қазіргі таңдағы
фундаменталды білімін қалыптастыру, қазіргі таңдағы нарықтық экономикада теориялық
және практикалық аспектілерді ашу маңызы мен рөлі
Қысқаша мазмұны: Салалық комплексті басқару концепциясы және теориялық негіздері.
Қазақстандағы мұнай-газ комплексін қаржылық басқару функциясы және мақсаты. Мұнай
газ комплексіндегі ұйымдастырушылық құрылымын қаржылық басқарудағы ақпараттық
негізі. Қаржылық коэффициентердің мінездемесі. Мұнай – газ секторындағы жоспарлау
және болжау. Жанармай – шикізат ресурстарының баға. Мұнай – газ секторындағы
инвестиция. Мұнай – газ комплексіне валюта – қаржылық нарықтың әсер етуі. Мұнай –
газ саласындағы тәуекелді басқару ерекшеліктері. Мұнай – газ бизнесіндегі салық. Мұнай

– газ жобаларындағы қаржылық талдау.
Күтілетін нәтижелер: мұнай газ секторындағы жоспарлау және болжау, мұнай газ
компаниялардың қаржылық жағдайфн талдау.
Постреквизиттері: магистрлік диссертацияны орындау, NIRM магистранттың
эксперименталды –зерттеу жумысы (МЭЗЖ)
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UDP 5306 Управление денежными потоками 2
Пререквизиты: финансовый менеджмент, управление финансами организации
Цель изучения: направлена на предоставление совокупности знаний
в области
управления денежными потоками, определении основных источников притока и оттока
денежных средств, рассмотрении достаточности средств для платежей по текущим
обязательствам, установлении взаимосвязи между реализацией и денежной выручкой за
отчетный период и изучении методов оценки денежных потоков.
Краткое содержание: Понятие денежных потоков. Цели и задачи управления денежными
потоками. Состав положительных и отрицательных денежных потоков. Политика
управления денежным потоком. Факторы, влияющие на формирование денежных
потоков. Анализ движения потоков денежных средств. Оценка денежного потока прямым
методом. Оценка денежного потока косвенным методом. Оценка денежного потока
матричным методом. Оптимизация денежных потоков предприятия. Прогнозирование
денежных потоков. Разработка платежного календаря. Составление отчета о движении
денежных средств в международной практике. Учет временной стоимости денег в
управлении денежными потоками. Финансовый рынок и его значение в управлении
денежными потоками на современном этапе
Ожидаемые результаты: умение анализировать движения потоков денежных средств,
оценивать денежные потоки прямым и косвеным методом, прогнозировать денежные
потоки.
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская
работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
Управление капиталом финансовой
2
корпорации
Пререквизиты: управление финансами организации, управление денежными потоками.
Цель изучения: направлена на предоставление совокупности знаний
в области
управления капиталом финансовой корпорации, определении основных источников
UKFK 5306.1

притока и оттока денежных средств, рассмотрении достаточности средств для платежей
по текущим обязательствам, установлении взаимосвязи между реализацией и денежной
выручкой за отчетный период и изучении методов оценки денежных потоков.
Краткое содержание: Понятие денежных потоков. Цели и задачи управления денежными
потоками. Состав положительных и отрицательных денежных потоков. Политика
управления денежным потоком. Факторы, влияющие на формирование денежных
потоков. Анализ движения потоков денежных средств. Оценка денежного потока прямым
методом. Оценка денежного потока косвенным методом. Оценка денежного потока
матричным методом. Оптимизация денежных потоков предприятия. Прогнозирование
денежных потоков. Разработка платежного календаря. Составление отчета о движении
денежных средств в международной практике. Учет временной стоимости денег в
управлении денежными потоками. Финансовый рынок и его значение в управлении
денежными потоками на современном этапе
Ожидаемые результаты: умение анализировать движение капитала корпорации,
оценивать денежные потоки прямым и косвеным методом, прогнозировать денежные
потоки.
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
RM 5307
Риск-менеджмент
3
Пререквизиты: финансовый менеджмент, управление капиталом финансовой
корпорации
Цель изучения: формирование у будущих специалистов современных фундаментальных
знаний в области управления финансовыми рисками для снижения возникающих и
будущих потерь на предприятии, раскрытия теоретических и практических аспектов их
сущности и роли в современной рыночной экономике.
Краткое содержание: Экономическое содержание неопределенности и риска. Критерии
принятия экономических решений в условиях неопределенности. Методы управления
уровнем риска. Классификация финансовых рисков. Анализ и оценка уровня риска.
Страхование как способ управление финансовыми рисками. Управление кредитными
рисками. Управление процентными рисками. Управление риском ликвидности. Риск
потерь от изменения потока платежей. Управление инвестиционными рисками.
Управление инфляционными рисками. Управление валютными рисками.
Ожидаемые результаты: умение анализировать и оценивать уровня рисков. Знание
методов управления финансовых рисков
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
Управление финансовыми
3
рисками в банковской
деятельности
Пререквизиты: управление капиталом финансовой корпорации, риск – менеджмент
Цель изучения: формировать знание в области управления банковскими рисками в том
числе, кредитными, процентными, опервационными, рисками ликвидности и валютными
рисками.
Краткое содержание: Экономическое содержание неопределенности и риска. Критерии
принятия экономических решений в условиях неопределенности. Методы управления
уровнем риска. Классификация банковских рисков. Анализ и оценка уровня риска.
Страхование как способ управление финансовыми рисками. Управление кредитными
рисками. Управление процентными рисками. Управление риском ликвидности. Риск
потерь от изменения потока платежей. Управление инвестиционными рисками.
Управление инфляционными рисками. Управление валютными рисками. Управление
UFRBD 5307.1

рисками ликвидности.
Ожидаемые результаты: умение анализировать и оценивать уровня рисков. Знание
методов управления финансовых рисков
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская
работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
FP 5205
Финансовая политика
3
Пререквизиты: финансовый менеджмент, управление финансовыми рисками в
банковской деятельности.
Цель изучения: углубленное изучение современной теории и методологии финансовой
политики в системе экономических наук, а также мирового опыта организации
финансовой политики и межгосударственных финансовых отношений.
Краткое содержание: Финансы и их роль в системе экономических наук. Финансы и
общественное воспроизводство. Взаимосвязь и взаимодействие экономических категорий
в общественном воспроизводстве. Финансы в системе внешнеэкономических связей,
финансы и финансовая система. Финансовая политика
и финансовый механизм.
Теоретические аспекты финансов хозяйствующих субъектов. Государственные финансы в
рыночной экономике.
Ожидаемые результаты: умение анализировать и оценивать мировой опыт организации
финансовой политики и межгосударственных финансовых отношений
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская
работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
Финансово-кредитное
3
регулирование экономики
Пререквизиты: риск – менджмент, финансовая политика
Цель изучения: углубленное изучение теории денежно-кредитного регулирования в
современной экономике.
Краткое содержание: Понятие денежно-кредитного регулирования. Теории денежнокредитного регулирования. Монетарная политика государства. Денежная масса и
денежная база. Роль Нацбанка РК в денежно-кредитном регулировании. Учетная ставка.
Минимальные резервные требования. Операции на открытом рынке. Инфляционное
таргетирование. Валютная интервенция. Валютная политика. Валютное регулирование.
Кредитное регулирование.
Ожидаемые результаты: экономическое обоснование денежно-кредитной политики и
регулирования.
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская
работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
FKRE 5205.1

Конкурентоспособность
3
финансовых институтов
Пререквизиты финансовая политика, финансово – кредитное регулирование экономики.
Цель изучения: углубленное изучение теории конкурентоспособности и применение их
в деятельности финансовых институтов.
Краткое содержание: Сущность и факторы конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов. Анализ
конкурентных
преимуществ
и
разработка конкурентных
стратегий. Ценовая политика как фактор конкурентоспособности. Товарной политики как
фактор конкурентоспособности. Политика продвижение как фактор конкурентоспособности.
Коммуникационная политики как фактор конкурентоспособности. Управление деятельности
коммерческого банка. Управление деятельности страховых компаний. Управление
деятельности накопительных пенсионных фондов. Управление деятельности
инвестиционных компаний. Управление деятельности паевых инвестиционных фондов.
KFI 5206

Управление деятельности кредитных товариществ. Управление деятельности
микрокредитных организаций. Рейтинговая оценка конкурентоспособности
Ожидаемые результаты: умение оценивать управлять конкурентные преимущества и
ключевые факторы успеха финансовых институтов.
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская
работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
KSB 5206.1
Конкурентная стратегия банка
3
Пререквизиты:
финансово
–
кредитное
регулирование
экономики,
конкурентоспособность финансовых институтов.
Цель изучения: сформировать у магистрантов системное представление о конкурентных
стратегиях, как инструменте достижения поставленных банками целей, дать необходимую
сумму знаний о методах и подходах к разработке стратегических программ, включающих
конкретные мероприятия по выбору стратегического направления деятельности банка и
проявить практические навыки по принятию стратегических решений.
Краткое содержание: Понятие стратегии банка, ее составляющие, виды. Школы стратегии
и их использование в современном стратегическом банковском менеджмента. Разработка
стратегии: алгоритм и содержание этапов. Стратегические цели и критерии оценки банков.
Стратегический анализ внешней среды банка. Стратегический анализ внутренней среды
банка.
Оценка стратегии банка.
Взаимосвязь стратегии, бизнес-процессов и
организационной структуры. Конкурентные стратегии банка. Реализация стратегии: методы
и инструменты. Бюджетирование как инструмент внедрения и реализация стратегии.
Мотивация сотрудников к выполнению стратегии развития банка.
Модели
стратегического управления
Ожидаемые результаты: умение оценивать конкурентные преимущества банка и
формировать конкурентные стратегии позволяющих достичь стратегических целей банка.
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская
работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
MF 5305
Международные финансы
3
Пререквизиты: конкурентоспособность финансовых институтов , риск –менеджмент,
конкурентная стратегия банка.
Цель изучения: сформировать совокупность знаний в области международных
финансах, которая является достаточной для выполнения профессиональной работы в
финансовых институтах и других финансовых структурных секторах на различных
должностях, требующих магистерского экономического и финансового образования в
соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования Республики
Казахстан.
Краткое содержание: Понятие, место и роль МФР в международной экономике.
«Международные валютно-кредитные отношения». Валютный курс как главный элемент
валютной системы. Эволюция мировой валютной системы. Валютное регулирование и
валютная политика. Платежный баланс – отражение валютно-финансовой политики
государства. Международные валютные расчеты и платежи. Международные финансовые
рынки и их сегментация. Международные кредитные и фондовые рынки, Еврорынок.
Международные валютно-кредитные риски и страховые рынки. Международные
валютно-кредитные риски и страховые рынки. Мировые рынки золота и операции с
золотом. Международные финансовые организация. Валютная система и валютная
политика РК
Ожидаемые результаты: умение оценивать конкурентные преимущества банка и
формировать конкурентные стратегии позволяющих достичь стратегических целей банка.
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская
работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)

MBD 5305.1 Международная банковская деятельность
2
Пререквизиты: банковское дело, международные финансы
Цель изучения: сформировать совокупность знаний в области международных
банковских секторах, которая является сравнением с INTERNATIONAL BANKING как
широкий спектр услуг и операций в целях содействия торговле между странами,
движению капиталов в форме инвестиций и платежей, а также займов правительствам,
офиц. учреждениям и частному сектору.
Краткое содержание: Инфраструктура международной банковской деятельности.
Мировой рынок капитала. Структура мирового денежного рынка. Структура мирового
рынка валюты. Валютные курсы и валютные портфели. Рынок производных ценных
бумаг. Международная банковская деятельность. Организация государственных финансов
США. Банковская система и финансовая политика Германии. Основы функционирования
государственных финансов Франции. Банковская система Великобритании. Организация
банковской системы Японии. Банковская система Россиской Федерации. Особенности
банковской системы государсв Средней Азии.
Ожидаемые результаты: умение оценивать конкурентные преимущества банка и
формировать конкурентные стратегии позволяющих достичь стратегических целей банка.
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
TF 5301 Теория финансов 3
Пререквизиты: Финансы. Корпоративные финансы.
Цель изучения: сформировать у магистрантов представление о финансах и усилить
теоретические знания по сущности и содержанию предмета
Краткое содержание: Роль финансов в системе экономических наук. Теоретические
основы и формы организаций финансовых отношений в рыночной экономике.
Современные концептуальные теории финансов. Финансовая система РК и проблемы ее
совершенствования в условиях развития конкурентоспособной экономики. Аспекты
координации денежно-кредитной и налогово-бюджетной
политики. Актуализация
финансовой политики в государственных целевых и бюджетных программах. Финансовое
обеспечение социальной защиты населения. Бюджетное и налоговое регулирование.
Внешнеэкономическая политика государства и ее финансовое регулирование.
Ожидаемые результаты: Знать определенный минимум необходимых
теоретических знаний по теории финансов
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская
работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
FM 5305 Финансовый маркетинг
3
Пререквизиты:Fin 2301,BM 3307.1
Цель изучения: направлена на предоставление совокупности знаний
в области
финансового маркетинга, определении необходимости маркетинга в сфере финансов,
особенностей финансового рынка, разработке финансового продукта.
Краткое содержание: Необходимость маркетинга в сфере банковской деятельности.
Сущность маркетинга в банковской сфере. Постановка задач, целей и определение
возможностей банка. Анализ рыночных возможностей. Отбор целевых рынков. Отбор
целевых рынков. Планирование комплекса маркетинга. Страховой маркетинг в
Казахстане. Исследование казахстанского страхового рынка. Разработка страховых
продуктов. Внутренние и внешние коммуникации страховщика. Принципы формирования
и значение рынка ценных бумаг. Основы маркетинга в организации деятельности
инвестиционных посредников по видам ценных бумаг. Маркетинг брокерских услуг на
рынке ценных бумаг. Маркетинг биржевой деятельности на рынке ценных бумаг.

Ожидаемые результаты: умение анализировать финансового рынка, разработать
финансовый продукт, планировать комплекса маркетинга. Постреквизиты: NIRM
Экспериментально-исследовательская
работа магистранта, включая выполнение
магистерской диссертации (ЭИРМ)
MIFO 5305.1 Маркетинговые инструменты в финансовых организациях
3
Пререквизиты:Fin 2301,BM 3307.1
Цель изучения: направлена на предоставление совокупности знаний
в области
финансовго маркетинга, определении маркетинговых инструментов в финансовых
организациях, рассмотрении комплекса маркетинга в финансовых институтах.
Краткое содержание: Маркетинговые инструменты в сфере банковской деятельности.
Сущность маркетинга в банковской сфере. Постановка задач, целей и определение
возможностей банка. Анализ рыночных возможностей. Отбор целевых рынков. Отбор
целевых рынков. Планирование комплекса маркетинга. Страховой маркетинг в
Казахстане. Исследование казахстанского страхового рынка. Разработка страховых
продуктов. Внутренние и внешние коммуникации страховщика. Принципы формирования
и значение рынка ценных бумаг. Основы маркетинга в организации деятельности
инвестиционных посредников по видам ценных бумаг. Маркетинг брокерских услуг на
рынке ценных бумаг. Маркетинг биржевой деятельности на рынке ценных бумаг.
Ожидаемые результаты: умение использовать маркетинговых инструментов в
финансовых организациях, оценивать рыночные возможности, планирование комплекса
маркетинга.
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
IM 5304

Инвестиционный менеджмент

3

Пререквизиты: FRP 2219.1, Fin 2301, UPSB 3222.2.
Цель изучения: формирование у будущих специалистов современных фундаментальных
знаний в области управления инвестициями, раскрытия теоретических и практических
аспектов их сущности и роли в современной рыночной экономике.
Краткое содержание: Инвестиции в системе рыночных отношений. Развитие
инвестиционной деятельности в Казахстане. Структурно-инвестиционная политика
государства. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Краткосрочное
банковское кредитование как способ финансирования инвестиционных проектов. Лизинг
как способ среднесрочного финансирования инвестиций. Ипотечное кредитование как
способ долгосрочного финансирования инвестиций. Инвестиционный проект, его
структура и жизненный цикл. Концептуальные основы проектного анализа. Бизнес
планирование инвестиционного проекта. Микроэкономический фундаментальный анализ
инвестиционных проектов.
Ожидаемые результаты: умение анализировать и оценивать инвестиционную политику
предприятия и государство в целом. Знание методов управления инвестициями, методов
оценки эффективности инвестиционных проектов.
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
UI 5304.1
Управление инвестициями
3
Пререквизиты: FRP 2219.1, Fin 2301, UPSB 3222.2.
Цель изучения: формирование у будущих специалистов современных фундаментальных
знаний в области управления инвестициями, раскрытия теоретических и практических
аспектов их сущности и роли в современной рыночной экономике.

Краткое содержание: Теоретические основы и концепции управления отраслевыми
комплексами. Цели, задачи и функции финансового управления в нефтегазовом
комплексе Казахстана. Информационная основа финансового управления в
организационных структурах нефтегазового комплекса. Характеристика основных
финансовых коэффициентов. Планирование и прогнозирование в нефтегазовом секторе.
Ценообразование на топливно-сырьевые ресурсы. Инвестиции в нефтегазовом секторе.
Воздействие валютно-финансового рынка на нефтегазовый комплекс. Особенности
управления рисками в нефтегазовой отрасли. Налоги в нефтегазовом бизнесе.
Финансовый анализ нефтегазовых проектов
Ожидаемые результаты: умение анализировать и оценивать инвестиционную политику
предприятия и государство в целом. Знание методов управления инвестициями, методов
оценки эффективности инвестиционных проектов.
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
5209
Финансовое управление в нефтегазовой отрасли
3
Пререквизиты: FRP 2219.1, Fin 2301
Цель изучения: формирование теоретических основ и концепции управления
отраслевыми комплексами, выявить особенности финансового управления в
организационных структурах нефтегазового комплекса.
Краткое содержание: Теоретические основы и концепции управления отраслевыми
комплексами. Цели, задачи и функции финансового управления в нефтегазовом
комплексе Казахстана. Информационная основа финансового управления в
организационных структурах нефтегазового комплекса. Характеристика основных
финансовых коэффициентов. Планирование и прогнозирование в нефтегазовом секторе.
Ценообразование на топливно-сырьевые ресурсы. Инвестиции в нефтегазовом секторе.
Воздействие валютно-финансового рынка на нефтегазовый комплекс. Особенности
управления рисками в нефтегазовой отрасли. Налоги в нефтегазовом бизнесе.
Финансовый анализ нефтегазовых проектов
Ожидаемые результаты: умение планировать и прогнозировать в нефтегазовом
секторе, анализировать финансовое состояние нефтегазовых компании.
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)
5209.1 Финансовое управление в строительной отрасли
3
Пререквизиты: FRP 2219.1, Fin 2301
Цель изучения: формирование теоретических основ и концепции управления
отраслевыми комплексами, выявить особенности финансового управления в строительной
отрасли.
Краткое содержание: Теоретические основы и концепции управления отраслевыми
комплексами. Цели, задачи и функции финансового управления в строительной отрасли
Казахстана. Информационная основа финансового управления в организационных
структурах строительной отрасли. Характеристика основных финансовых коэффициентов.
Планирование и прогнозирование в строительной отрасли. Ценообразование
на
топливно-сырьевые ресурсы. Инвестиции в строительной отрасли. Воздействие валютнофинансового рынка на строительную отрасль. Особенности управления рисками в
строительной отрасли. Налоги в строительной отрасли. Финансовый анализ строительных
проектов.
Ожидаемые результаты: умение планировать и прогнозировать в нефтегазовом
секторе, анализировать финансовое состояние нефтегазовых компании.
Постреквизиты: NIRM Экспериментально-исследовательская
работа магистранта,
включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ)

