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Кіріспе 

 

Элективті пәндер каталогы оқытудың кредиттік жүйесі бойынша 

құрастырылады. Элективті пәндер каталогы жүйеленген таңдау бойынша 
пәндер тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады. 

Магистрант мамандықтардың міндетті компонент/жоғары оқу орны 

компонентінің  пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау 

бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс. 
Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Магистрант 

эдвайзермен бірлесе отырып, магистранттың жеке оқу жоспарын құру үшін 

пәндерге жазылу нысанын толтырады.  
Құрметті магистрант! Білім беру траекториясының біртұтастығының 

ойластырылуы Сіздің болашақта маман ретінде кәсіби дайындығыңыздың 

деңгейіне ықпал ететінін есте сақтауыңыз керек. 

 

Введение 

 

При кредитной технологии обучения разрабатывается каталог 
элективных дисциплин, который представляет собой систематизированный 

перечень дисциплин компонента по выбору и содержит краткое их описание. 

Наряду с изучением дисциплин обязательного / вузовского компонента, 

магистрант должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору. 
Консультации по выбору элективных дисциплин дает эдвайзер. Вместе с 

ним магистрант заполняет форму записи на дисциплины для составления ИУП 

(индивидуального учебного плана). 
Уважаемые магистранты! Важно помнить, что от того, насколько 

продуманной и целостной будет Ваша образовательная траектория, зависит 

уровень Вашей профессиональной подготовки, как будущего специалиста.  

 

 

Introduction  

 

At the credit technology of education the catalog of elective disciplines which 

represents the systematized list of disciplines of a component by choice and contains 

their brief description is developed. 

Along with the study of the disciplines of the compulsory/university component, 
a graduate student must choose to study the disciplines of the elective component. 

Advising on the choice of elective disciplines gives the adviser. Together with 

him a Master student fills in an enrollment form for disciplines for making up an IEP 

(individual study plan). 
Dear Master's students! It is important to remember that the level of your 

professional preparation as a future specialist depends on how thought-out and 

integral your educational pathway will be.  
 

  



 5 

Семестр бойынша элективті пәндерді бөлу / 

Распределение элективных дисциплин по семестрам / Distribution of elective 

courses by semester 

Пәннің атауы / Наименование дисциплины /Course name 

Кредиттер 

саны / 

Кол-во 

кредитов/ 

Number of 

credits 

Академия

лық 

кезең/ 

Акад 

период/ 

Academic 

period 

Бюджетті – салықтық саясатының өзекті мәселелері / Актуальные 

проблемы бюджетно-налоговой политики / Current problems of budget 

tax policy 

4 1 

Салықтық әкімшілендіру / Налоговое администрирование / Tax 

administration 

4 1 

Қаржылық жоспарлау мен болжау: стратегия және тактика / 

Финансовое планирование и прогнозирование: стратегии и тактика / 

Financial planning and forecasting activity: strategy and tactics 

5 1 

Исламдық қаржыландыру негіздері / Основы исламского 

финансирования / Bases of Islamic financing 

5 1 

Стратегиялық банктік менеджмент / Стратегический банковский 

менеджмент/Strategic bank management 

5 1 

Қаржылық тәуекелдерді басқару және сақтандыру / Управление 

финансовыми рисками и страхование / Financial risk management and 

insurance 

5 1 
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1 1 оқу жылына  арналған элективтік пәндер / Элективные дисциплины для 1 года обучения/ Elective courses for 

year 1  

 
 

Бюджетті – салықтық саясатының өзекті мәселелері / Актуальные проблемы бюджетно-налоговой политики/ Current problems of 

budget tax policy 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

мемлекеттің бюджет-салық саясатын 

қалыптастырудың теориялық және 

практикалық негіздерін зерделеу 

изучить теоретические и практические 

основы формирования бюджетно-

налоговой политики государства 

Study the theoretical and practical foundations of 

the formation of fiscal policy of the state 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім 

алушылар 

- бюджет-салық саясатын 

қалыптастырудың заманауи әдістерін, 

бюджеттердің түрлері мен төлем мерзімдері 

бойынша салықтарды жоспарлау және 

болжау әдістерін біледі; 

- бюджетті қалыптастыру кезінде 

ескерілетін маңызды көрсеткіштер бойынша 

жоспарлар әзірлеуді жүзеге асыру, 

мемлекеттің қаржылық және экономикалық 

саясатында болып жатқан өзгерістерге сәйкес 

міндеттемелер бойынша және салықтар 

бойынша есеп айырысуды жүргізеді; 

- кірістер мониторингін жүргізу әдістерін 

(болжамды нақты түсімдермен салыстыру, 

ағымдағы жылды бағалау, болжамды 

нақтылау), елдегі экономикалық жағдайдың 

және заңнаманың өзгеруі арқылы нақты 

түсімдерге әсерін талдауды меңгеру; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать современные методы 

формирования бюджетно-налоговой 

политики, методы планирования и 

прогнозирования налогов по видам 

бюджетов и срокам платежа; 

- осуществлять разработку планов по 

важнейшим показателям, учитываемые 

при формировании бюджета, производить 

расчеты по обязательствам и по налогам в 

соответствии с происходящими 

изменениями в финансовой и 

экономической политике государства; 

- владеть методами проведения 

мониторинга доходов (сравнение прогноза 

с фактическими поступлениями, оценка 

текущего года, уточнение прогноза), 

анализом влияния на фактические 

поступления через изменения 

After successful completion of the course, 

students will 

- know modern methods of forming budget and 

tax policy, methods of planning and forecasting of 

taxes by types of budgets and terms of payment; 

- to carry out the development of plans for the 

most important indicators, taken into account in the 

formation of the budget, to make calculations on 

the obligations and taxes in accordance with the 

ongoing changes in the financial and economic 

policy of the state; 

- possess the methods of income monitoring 

(comparison of the forecast with the actual 

receipts, evaluation of the current year, refinement 

of the forecast), analysis of the impact on the actual 

receipts through changes in the economic situation 

in the country and legislation;  

- competent in the field of formation, planning 

and forecasting of budget and tax policy, effective 

financial management to achieve the effectiveness 
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- экономика дамуының нәтижелілігіне қол 

жеткізу үшін бюджеттік-салық саясатын 

қалыптастыру, жоспарлау және болжау, 

қаржыны тиімді басқару саласында 

құзыретті. 

экономической ситуации в стране и 

законодательства;  

- компетентными в области 

формирования, планирования и 

прогнозирования бюджетно-налоговой 

политики, эффективного управления 

финансами для достижения 

результативности развития экономики. 

of economic development. 

 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің 

классикалық және кейнстік модельдері. 

Мемлекеттік кірістер бюджет-салық 

саясатының негізі ретінде. Мемлекеттік 

шығындар саясаты. Салықтар және салық 

жүйесін ұйымдастыру. Бюджеттердің түрлері 

және олардың сипаттамалары. Бюджеттік 

жүйе және бюджеттік құрылғы. Мемлекеттік 

бюджеттен тыс қорлардың салық-бюджет 

саясатын қалыптастырудағы рөлі. Бюджет-

салық саясатын қалыптастыру кезінде 

мемлекеттік несиенің мәні мен мақсаты. 

Мемлекеттік қарызды басқару қаржы 

саясатының негізі ретінде. Қаржыны 

жаһандану және интернационалдандыру. 

Қаржы секторын цифрландыру. 

Экономиканы мемлекеттік қаржылық 

реттеуді жетілдірудің негізгі бағыттары 

Классическая и кейнсианская модели 

государственного регулирования 

экономики. Государственные доходы как 

основа бюджетно-налоговой политики. 

Политика государственных расходов. 

Налоги и организация налоговой системы. 

Виды бюджетов и их характеристика. 

Бюджетная система и бюджетное 

устройство. Роль государственных 

внебюджетных фондов в формировании 

налогово-бюджетной политики. Сущность 

и назначение государственного кредита 

при формировании бюджетно-налоговой 

политики. Управление государственным 

долгом как основа финансовой политики. 

Глобализация и интернационализация 

финансов. Цифровизация финансового 

сектора. Основные направления 

совершенствования государственного 

финансового регулирования экономики 

Classical and Keynesian models of state regulation 

of the economy. State revenues as the basis of 

fiscal policy. The policy of public expenditure. 

Taxes and the organization of the tax system. 

Types of budgets and their characteristics. 

Budgetary system and budgetary system. The role 

of state extra-budgetary funds in formation of 

fiscal policy. The essence and purpose of the state 

credit in the formation of fiscal policy. 

Management of public debt as the basis for fiscal 

policy. Globalization and internationalization of 

finances. Digitalization of the financial sector. The 

main directions of improvement of state financial 

regulation of the economy. 

 

 

 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Практик-мамандарды шақыру, бизнес, 

мемлекеттік қызмет және т. б. өкілдерімен 

Приглашение специалистов-практиков, 

проведение деловых встреч с 

Inviting practitioners, holding business meetings 

with representatives of business, public service, 
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іскерлік кездесулер өткізу. представителями бизнеса, 

государственной службы и др. 

etc. is reflected. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Сартанова Н.Т. Сартанова Н.Т. Сартанова Н.Т. 

 

 

Салықтық әкімшілендіру / Налоговое администрирование/ Tax administration 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

салық салу жүйесін мемлекеттік басқару 

тетіктерін және мемлекеттік органдардың 

салық төлеушілермен өзара іс-қимылын 

зерделеу, сондай-ақ Қазақстанда салық 

міндеттемелерін орындаудың практикалық 

мәселелерін қарау 

изучить механизмам государственного 

управления системой налогообложения и 

взаимодействия государственных органов 

с налогоплательщиками, а также 

рассмотреть практические вопросы 

исполнения налоговых обязательств в 

Казахстане 

to study the mechanisms of state management of 

the taxation system and interaction between state 

authorities and taxpayers, as well as to consider 

practical issues of execution of tax obligations in 

Kazakhstan 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім 

алушылар 

- салықтық әкімшілендірудің мәні мен 

міндеттерін, салықтық әкімшілендірудің 

ұғымдары мен терминдерін, ерекшеліктерін, 

нысандарын біледі; 

- аймақтың салық төлқұжатын жасау, салық 

төлеу мерзімін ұзарту немесе бөліп төлеу 

үшін жүгіну, 

- салық төлеуші ретінде тіркеуді жүзеге 

асыру, 

- салықтарды есепке алады және қайтаруды 

жүргізеді, 

- бақылау-касса машиналарын қоюды және 

алуды жүзеге асырады; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать сущность и задачи налогового 

администрирования, понятия и термины, 

особенности, формы налогового 

администрирования 

- составлять налоговый паспорт региона, 

обращаться за отсрочкой или рассрочкой по 

уплате налога,  

- осуществлять регистрацию в качестве 

налогоплательщика,  

- производить зачет и возврат налогов, 

-  осуществлять постановку и снятие 

контрольно-кассовых машин, 

 - обжаловать действия (бездействия) 

должностных лиц налоговых органов. 

After successful completion of the course, 

students will 

- know  the essence and tasks of tax 

administration, terms and concepts, peculiarities, 

forms of tax administration 

- make up a tax passport of a region, apply for 

a tax deferral or installment,  

- carry out registration as a taxpayer,  

- carry out tax crediting and tax refunding, 

- install and remove cash registers, 

 - appeal against the actions (inaction) of tax 

officials. 

- Evaluate the tax potential of the territory. 
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- салық органдары лауазымды 

тұлғаларының әрекетіне (әрекетсіздігіне) 

шағымдануға құқылы. 

- аумақтың салықтық әлеуетін бағалаыды. 

- оценивать налоговый потенциал 

территории. 

 

 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Салықтық әкімшілендірудің мәні, мақсаты, 

міндеттері және мемлекеттік басқару 

жүйесіндегі орны. Салық әлеуеті және оны 

бағалау әдістері. Қазақстанның салық 

органдары, олардың құрылу және қызмет ету 

принциптері, құрылымы мен функциялары. 

Салық міндеттемесін орындау. Салықтар мен 

алымдарды төлеу мерзімдерін өзгерту. 

Салықтық бақылау және салықтық 

әкімшілендірудің өзге де нысандары. Салық 

төлеушіні салық органдарында тіркеу. 

Тәуекелдерді басқару. Салық міндеттемесінің 

орындалуын есепке алу. Салық 

міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз 

ету тәсілдері. Салықтық тексерулер. 

Бақылау-касса машиналарын және салықтық 

бақылаудың өзге де нысандарын қолдану. 

Тексеру нәтижелеріне және салық органдары 

лауазымды адамдарының әрекеттеріне 

(әрекетсіздігіне) шағым жасау. Табиғатты 

пайдалануға салық салу мәселелері мен 

перспективалары. Салықтық әкімшілендіруді 

жетілдіру. 

Сущность налогового администрирования, 

цель, задачи и место в системе 

государственного управления. Налоговый 

потенциал и методы его оценки. 

Налоговые органы Казахстана, принципы 

их построения и деятельности, структура и 

функции. Исполнение налогового 

обязательства. Изменение сроков уплаты 

налогов и сборов. Налоговый контроль и 

прочие формы налогового 

администрирования. Регистрация 

налогоплательщика в налоговых органах. 

Управление рисками. Учет исполнения 

налогового обязательства. Способы 

обеспечения выполнения налоговых 

обязательств. Налоговые проверки. 

Применение контрольно-кассовых машин 

и прочие формы налогового контроля. 

Обжалование результатов проверки и 

действий (бездействия) должностных лиц 

налоговых органов. Проблемы и 

перспективы налогообложения 

природопользования. Совершенствование 

налогового администрирования. 

The essence of tax administration, purpose, 

objectives and place in the system of public 

administration. Tax potential and methods of its 

assessment. Tax bodies of Kazakhstan, principles 

of their construction and activity, structure and 

functions. Fulfillment of tax liability. Change of 

deadlines for paying taxes and dues. Tax control 

and other forms of tax administration. Registration 

of a taxpayer with tax agencies. Risk management. 

Accounting for tax liability fulfillment. Methods 

for enforcing tax liabilities. Tax audits. Application 

of cash registers and other forms of tax control. 

Appealing against audit results and actions 

(inaction) of tax officials. Problems and prospects 

of natural resources taxation. Improvement of tax 

administration. 

 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Сабаққа салық қызметінің мамандары 

шақырылады. Оқу материалын игеру 

На занятия приглашаются специалисты 

налоговой службы. Освоение учебного 

Specialists from the tax service are invited to the 

class. Mastering the training material involves the 
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статистикалық мәліметтерде зерттелетін 

әдістерді қолдануды қамтиды. Бұл пән салық 

заңнамасына жиі жүгінуді талап етеді. 

материала предполагает использование 

изучаемых методов на статистических 

данных. В данной дисциплине требуется 

частое обращение к налоговому 

законодательству. 

use of studied methods on statistical data. This 

discipline requires frequent reference to tax 

legislation. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Годунов В.В. Годунов В.В. Годунов В.В. 

 

 
Қаржылық жоспарлау мен болжау: стратегия және тактика / Финансовое планирование и прогнозирование: стратегии и тактика/ 

Financial planning and forecasting activity: strategy and tactics 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

қаржылық жоспарлау мен болжаудың 

теориялық және практикалық негіздерін, 

жоспарлау кезінде қолданылатын негізгі 

әдістер мен құралдарды зерттеу. 

изучить теоретические и практические 

основы финансового планирования и 

прогнозирования, основные методы и 

инструменты, используемые при 

планировании. 

Inviting practitioners, holding business meetings 

with representatives of business, public service, 

etc.study the theoretical and practical foundations 

of financial planning and forecasting, the basic 

methods and tools used in planning. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім 

алушылар 

- экономиканың дамуын стратегиялық 

жоспарлау теориясы мен әдіснамасын, жаңа 

жағдайларда мемлекеттік жоспарлау жүйесін 

жаңғырту эволюциясын біледі; 

- республикалық, аумақтық және салалық 

деңгейлерде cтратегиялық жоспарлау мен 

болжаудың ерекшеліктерін біледі; 

- цифрландыруды пайдалана отырып, 

мемлекеттік стратегиялық жоспарлау мен 

болжаудың әдістерін, құралдары мен 

технологияларын біледі; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать теорию и методологию 

стратегического планирования развития 

экономики, эволюцию модернизации 

системы государственного планирования в 

новых условиях;  

- знать особенности стратегического 

планирования и прогнозирования на 

республиканском, территориальном и 

отраслевом уровнях;  

- знать методы, инструменты и 

технологии государственного 

After successful completion of the course, 

students will 

- to know the theory and methodology of 

strategic planning of economic development, the 

evolution of modernization of the system of state 

planning in the new conditions;  

- to know the peculiarities of strategic planning 

and forecasting at the national, territorial and 

sectoral levels;  

- to know the methods, tools and technologies 

of state strategic planning and forecasting with the 

use of digitalization;  

- to be able to analyze the development of the 
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- стратегиялық жоспарлау және болжау 

объектісі ретінде ұлттық экономиканың 

дамуын талдай біледі; 

- ҚР мемлекеттік стратегиялық жоспарлау 

мен болжаудың қалыптасып отырған 

проблемаларын анықтайды; 

- ҚР Мемлекеттік стратегиялық 

жоспарларын әзірлеудің негізгі кезеңдерін 

анықтау, оларға мониторинг жүргізу, сондай-

ақ стратегиялық жоспарлар мен 

болжамдардың іске асырылуына бағалау мен 

бақылау жүргізеді; 

- мемлекеттік жоспарлау мен болжамдау 

технологиясын меңгеру және құралдарын 

пайдалану, теңдестірілген көрсеткіштер 

жүйесін стратегиялық жоспарлау мен 

болжамдарды жасау құралы ретінде 

пайдаланады. 

стратегического планирования и 

прогнозирования с использованием 

цифровизации;  

- уметь анализировать развитие 

национальной экономики как объекта 

стратегического планирования и 

прогнозирования; 

- выявлять складывающиеся 

проблемы государственного 

стратегического планирования и 

прогнозирования в РК;  

- определять основные этапы 

разработки государственных 

стратегических планов РК, проводить их 

мониторинг, а также проводить оценку и 

контроль реализации стратегических 

планов и прогнозов;  

- владеть технологией и использовать 

инструменты государственного 

планирования и прогнозирования, 

использовать систему сбалансированных 

показателей как инструмент 

стратегического планирования и 

составления прогнозов. 

national economy as an object of strategic planning 

and forecasting 

- to identify the emerging problems of state 

strategic planning and forecasting in the Republic 

of Kazakhstan;  

- to determine the main stages of development 

of state strategic plans of the Republic of 

Kazakhstan, to monitor them, as well as to evaluate 

and control the implementation of strategic plans 

and forecasts;  

- possess the technology and use the tools of 

state planning and forecasting, use a balanced 

scorecard as a tool for strategic planning and 

forecasting. 

 

 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Қаржылық жоспарлау: негізгі ұғымдар мен 

мазмұны. Қаржылық болжау: негізгі ұғымдар 

мен мазмұн. Қаржылық жоспарлау мен 

болжаудың негізі ретінде Қазақстан 

Республикасында мемлекеттік жоспарлаудың 

қалыптасуы мен дамуы. Нәтижеге 

бағытталған стратегиялық жоспарлау. Өңірді 

Финансовое планирование: основные 

понятия и содержание. Финансовое 

прогнозирование: основные понятия и 

содержание. Становление и развитие 

государственного планирования в 

Республике Казахстан как основы 

финансового планирования и 

Financial planning: basic concepts and content. 

Financial forecasting: basic concepts and content. 

Formation and development of state planning in 

the Republic of Kazakhstan as a basis for financial 

planning and forecasting. Strategic planning, 

focused on the result. The strategic plan of 

development of the region and methods of its 
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дамытудың стратегиялық жоспары және оны 

әзірлеу әдістері. Кәсіпорындағы жоспарлау: 

ұйымның теориялық негіздері және шетелдік 

тәжірибе. Кәсіпорын деңгейінде бюджеттеу. 

Бюджеттік жоспарлау және болжау. 

Салықтық жоспарлау және болжау. 

Қаржылық жоспарлау мен болжауды 

жетілдіру бағыттары. Бағаларды жоспарлау 

және болжау әдістері. Ақша-несие 

қатынастарын болжау. Төлем балансын 

болжау. Валюта бағамын болжау. 

Макроэкономикалық көрсеткіштерді болжау. 

прогнозирования. Стратегическое 

планирование, ориентированное на 

результат. Стратегический план развития 

региона и методы его разработки. 

Планирование на предприятии: 

теоретические основы организации и 

зарубежная практика. Бюджетирование на 

уровне предприятия. Бюджетное 

планирование и прогнозирование. 

Налоговое планирование и 

прогнозирование. Направления 

совершенствования финансового 

планирования и прогнозирования. Методы 

планирования и прогнозирования цен. 

Прогнозирование денежно-кредитных 

отношений. Прогнозирование платежного 

баланса. Прогнозирование валютного 

курса. Прогнозирование 

макроэкономических показателей 

development. Planning at the enterprise: theoretical 

bases of organization and foreign practice. 

Budgeting at the enterprise level. Budget planning 

and forecasting. Tax planning and forecasting. 

Directions of improvement of financial planning 

and forecasting. Methods of planning and 

forecasting of prices. Forecasting of monetary 

relations. Forecasting of a balance of payments. 

Forecasting of an exchange rate. Forecasting of 

macroeconomic indicators. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Практик-мамандарды шақыру, бизнес, 

мемлекеттік қызмет және т. б. өкілдерімен 

іскерлік кездесулер өткізу. 

Приглашение специалистов-практиков, 

проведение деловых встреч с 

представителями бизнеса, 

государственной службы и др. 

Inviting practitioners, holding business meetings 

with representatives of business, public service, 

etc. is reflected. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Сартанова Н.Т. Сартанова Н.Т. Сартанова Н.Т. 

 

 

Исламдық қаржыландыру негіздері / Основы исламского финансирования/Bases of Islamic financing  

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

кәсіпкерлік қызметті исламдық 

қаржыландыру нысандары мен әдістері 

формирование систематизированных 

знаний  по формам и методам исламского 

formation of systematized knowledge of the forms 

and methods of Islamic financing of 
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бойынша жүйеленген білімді қалыптастыру, 

исламдық қаржы саласында кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге асыру практикасында 

теориялық білімді қолдану дағдыларын 

меңгеру. 

финансирования предпринимательской 

деятельности, приобретение навыков 

применения теоретических знаний в 

практике осуществления 

предпринимательской деятельности в 

сфере исламских финансов. 

entrepreneurial activity, acquisition of skills to 

apply theoretical knowledge in the practice of 

entrepreneurial activity in the sphere of Islamic 

finance. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім 

алушылар 

  - исламдық қаржы банк жүйесінің 

әлемдік экономикалық жүйедегі рөлі мен 

орнын, сондай-ақ ислам бактары қызметінің 

ерекшелігін, қысқа мерзімді және ұзақ 

мерзімді қаржыландырудың ислам 

құралдарын біледі; 

- пайда мен шығынды бөлуге негізделген 

исламдық құралдардың, сондай-ақ ұзақ 

мерзімді қаржыландыру құралдарының 

жұмысына бағалау жүргізе біледі; 

- исламдық банк жүйесінің даму 

бағыттарын анықтау; 

- қаржы ағындарының түрлері бойынша 

және әртүрлі елдер, оның ішінде ислам 

елдері арасында таралу бағыты мен 

логикасын талдайды; 

- ислам банктері мен ислам қаржы 

институттары қызметінің тиімділігін, сондай-

ақ халықаралық қызметіндегі тәуекелдерді 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать роль и место исламской 

финансовой банковской системы в 

мировой экономической системе, а также  

специфику деятельности исламских баков, 

исламских инструментов краткосрочного и 

и долгосрочного финансирования;   

- уметь проводить оценку работу 

исламских  инструментов, основанных на 

разделении прибыли и убытков, а также 

инструментов долгосрочного 

финансирования; 

 - определять направления развития 

исламской банковской системы;  

 - анализировать динамику 

направленности и логику распределения 

финансовых потоков по видам и между 

различными странами, в том числе 

исламскими;  

 - оценивать эффективность 

After successful completion of the course, 

students will be 

- to know the role and place of Islamic financial 

banking system in the global economic system, as 

well as the specifics of the Islamic banks, Islamic 

instruments of short-term and long-term financing;   

- be able to evaluate the performance of Islamic 

instruments based on profit and loss sharing, as 

well as the instruments of long-term financing; 

 - determine the directions of development of the 

Islamic banking system;  

 - analyze the dynamics of direction and logic of 

distribution of financial flows by types and 

between different countries, including Islamic 

countries  

 - assess the efficiency of activity, as well as risks 

in international activity of Islamic banks and 

Islamic financial institutions; 

- possess the skills peculiar to Islamic finance: 

transportability, moral and ethical values, 

sustainability, targeting, investment nature  
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бағалайды; 

- исламдық қаржыландыруға тән 

дағдыларды: ашықтық, моральдық-этикалық 

құндылықтар, тұрақтылық, мақсатты бағыт, 

инвестициялық сипатты меңгереді; 

- микро-және макро деңгейлердегі 

исламдық банктік және қаржылық 

операцияларды талдауда аналитикалық 

құралдарды дербес және дәйекті қолданады. 

деятельности, а также риски в 

международной деятельности исламских 

банков и исламских финансовых 

институтов; 

- владеть навыками свойственными  

исламским финансам: транспорентность, 

морально–этические ценности, 

устойчивость, целевое направление, 

инвестиционный характер;  

 - самостоятельно и последовательно 

применять аналитические инструментарии 

в анализе исламских банковских и 

финансовых операций на микро- и макро 

уровнях. 

 - independently and consistently apply analytical 

tools in the analysis of Islamic banking and 

financial operations at micro- and macro levels. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Қазақстандағы исламдық қаржыландырудың 

дамуы және құқықтық негіздері. Исламдық 

қаржы құралдары: түрлері мен нысандары. 

Ислам банкингі. Ислам банктерінің түрлері 

мен нысандары. Ислам қаржысындағы 

салықтар. Исламдық сақтандыру. Ислам 

бағалы қағаздарының ерекшеліктері. 

Развитие и правовые основы исламского 

финансирования в Казахстане.  Исламские 

финансовые инструменты: виды и формы.  

Исламский банкинг. Виды и формы 

исламских банков. Налоги в исламских 

финансах.  Исламское страхование. 

Особенности исламских ценных бумаг. 

 

The development and legal framework of Islamic 

finance in Kazakhstan.  Islamic financial 

instruments: types and forms.  Islamic banking. 

Types and forms of Islamic banking. Taxes in 

Islamic Finance.  Islamic insurance. Peculiarities of 

Islamic securities. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

«Исламдық қаржыландыру негіздері» пәнін 

оқу студенттерді, болашақ, халықаралық, 

корпоративті және мемлекеттік қаржыны 

басқару саласындағы жоғары білікті 

мамандарды кәсіби даярлаудың маңызды 

бөлігі болып табылады. Бұл курс 

Изучение дисциплины «Основы 

исламского финансирования»  является  

важной  частью  профессиональной 

подготовки  магистрантов,  будущих  

высококвалифицированных специалистов   

The study of the discipline "Fundamentals of 

Islamic finance" is an important part of the 

professional training of undergraduates, future 

highly qualified specialists in the management of 

international, corporate and public finance.  This 
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халықаралық қаржылық қызметті 

ұйымдастыру нысандарын терең зерттеу 

үшін қажет. 

 

в   области   управления   

международными, корпоративными и  

государственными  финансами.  Данный 

курс необходим  для  углубленного  

изучения  форм  организации 

международной финансовой деятельности.  

course is necessary for in-depth study of the forms 

of organization of international financial activity. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Майкопова Г.С. Майкопова Г.С. Maykopova G.S. 

 

 

Стратегиялық банктік менеджмент / Стратегический банковский менеджмент / Strategicbankmanagement 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

магистранттарды басқарудағы заманауи 

стратегиялық тәсілдердің теориялық және 

практикалық білімдері мен дағдылары 

бойынша, сондай-ақ заңнамалық және 

нормативтік құжаттардың теориялық және 

практикалық материалдарын жалпылау, 

стратегиялық басқару әдістерін меңгеру 

негізінде даярлау. 

обучение магистрантов теоретическим и 

практическим знаниям и навыкам 

современных стратегических подходов в 

управлении, так же на основе 

теоретического и практического материала 

обобщения законодательных и 

нормативных документов, овладение 

методами стратегического менеджмента. 

 

training of undergraduates in theoretical and 

practical knowledge and skills of modern strategic 

approaches in management, as well as on the basis 

of theoretical and practical material generalization 

of legislative and regulatory documents, mastering 

the methods of strategic management. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім 

алушылар 

- стратегиялық банктік менеджменттің 

негізгі ұғымдарын біледі; тәуекел-

менеджмент негіздерін; адами ресурстарды 

негізгі басқару; стратегиялық жоспарлау 

және тактика негіздерін беледі; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать основные понятия 

стратегического банковского менеджмента;  

основы риск-менеджмента;  основные 

управления человеческими ресурсами; 

основы стратегического планирования и 

тактики; 

After successful completion of the course, 

students will be 

- know the basic concepts of strategic bank 

management; basics of risk management; basic 

human resource management; basics of strategic 

planning and tactics; 

 - to know the international experience of the 
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- банкте басқару жүйесін қалыптастыру 

механизмінің теориясы мен практикасының 

халықаралық тәжірибесін беледі; 

- банк нарығындағы активтер мен 

пассивтерді басқару әдістерін талдау және 

қолданады; 

- банктік инновациялар менеджментін 

жүзеге асырады; 

- отандық банктердің орнықты 

бәсекелестік артықшылығын қалыптастыру 

жөніндегі стратегияны әзірлейді; 

- коммерциялық ұйымдардың активтерін 

бағалау әдістерін, басқару тәсілдерін, сондай-

ақ банк менеджментінің заманауи 

теорияларын меңгереді; 

- банктің имиджін құру және брендті 

басқару стратегиясын; банктік тәуекелдерді 

басқару процестерін әзірлейді. 

- ел ішінде де, шет мемлекеттермен, 

фирмалармен, компаниялармен және 

корпорациялармен қатынастарда да ақша-

кредит және қаржы саласы мәселелерін 

шешуге құзыретті болады. 

 - знать международный опыт теории и 

практики механизма формирования 

системы управления в банке; 

анализировать и применять методы 

управления активами и пассивами на 

банковском рынке; 

-  осуществлять менеджмент 

банковских инноваций;  

- разрабатывать стратегию по 

формированию устойчивого 

конкурентного преимущества 

отечественных банков;  

- владеть методами оценки активов 

коммерческих организаций, приемами 

управления, а также современных теорий 

банковского  менеджмента;  

- разработывать стратегии построения 

имиджа банка и управления брендом; 

процессов управления банковскими 

рисками. 

- компетентными в решении вопросов 

денежно-кредитной и финансовой сферы 

как внутри страны, так и в отношениях с 

зарубежными государствами, фирмами, 

компаниями и корпорациями. 

theory and practice of the mechanism of formation 

of the management system in the bank; 

analyze and apply the methods of asset and 

liability management at the banking market 

- carry out management of banking innovations;  

- to develop a strategy for formation of 

sustainable competitive advantage of domestic 

banks;  

- know the methods of commercial organization 

assets evaluation, management techniques, and 

modern theories of bank management  

- develop strategies for building a bank image 

and brand management; banking risk management 

processes. 

- competent in solving the issues of monetary 

and financial sphere both within the country and in 

relations with foreign countries, firms, companies 

and corporations. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Қаржылық жаһандану жағдайында банкті 

басқарудың қажеттілігі мен ерекшеліктері. 

Банктің адами капиталын басқару. 

Клиенттермен қарым-қатынасты басқару 

Необходимость и особенности управления 

банком в условиях финансовой 

глобализации. Управление человеческим 

капиталом банка. Стратегия управления 

взаимоотношениями с клиентами. Теория 

The necessity and peculiarities of bank 

management in the context of financial 

globalization. Management of human capital of the 

bank. Strategy of management of relations with 
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стратегиясы. Ұйымдастырушылық өзгерістер 

теориясы және оны қолдану. Теңгерімді 

көрсеткіштер жүйесі және оны банктерде 

қолдану. Имиджді құру стратегиясы және 

брендті басқару. 

проведения организационных изменений и 

ее применение. Система 

сбалансированных показателей и ее 

применение в банках. Стратегия 

построения имиджа и управлние брендом. 

clients. The theory of organizational change and its 

application. Balanced scorecard system and its 

application in banks. Strategy of image building 

and brand management. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

банк жүйесінен тәжірибелі мамандарды 

шақыру. 

приглашение специалистов-практиков из 

банковкой системы.   

Inviting practitioners from the banking system. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Кенжебекова Д. С. - э. ғ. к., доцент Кенжебекова  Д.С. – к.э.н., доцент Kenzhebekova D.S. - Candidate of Economic 

Sciences, Associate Professor 

 

 
Қаржылық тәуекелдерді басқару және сақтандыру / Управление финансовыми рисками и страхование/ Financial risk management and 

insurance 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

қаржылық тәуекелдерді азайтуға және 

олардан сақтандыру өтеміне теориялық және 

практикалық дайындықты қалыптастыру 

 

формирование   теоретической и 

практической готовности к  снижению 

финансовых рисков и страховой защиты от 

них 

formation of theoretical and practical readiness to 

reduce financial risks and insurance coverage 

against them 

 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім 

алушылар 

- тәуекелдерді басқару және 

сақтандырумен байланысты 

терминологиялық аппаратты, тәуекел мен 

сақтандырудың мәнін беледі; 

- қаржылық тәуекелдерді басқару және 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать терминологический аппарат, 

связанный с управлением рисками и 

страхованием, сущность риска и 

страхования; 

- знать методы управления 

финасовыми рисками и   страхования 

After successful completion of the course, 

students will be 

- to know the terminological apparatus related 

to risk management and insurance, the essence of 

risk and insurance; 

- to know the methods of financial risk 

management and insurance; 

- be able to analyze and assess the existing 
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тәуекелдерді сақтандыру әдістерін беледі; 

- бар қаржы-экономикалық тәуекелдерге 

талдау жүргізіп, баға бере білу, басқару 

шешімдерін қабылдау үшін оның 

нәтижелерін пайдаланады; 

- сақтандыруды қоса алғанда, 

тәуекелдерді басқару жөніндегі 

бағдарламаларды әзірлей білу және олардың 

тиімділігін бағалайды; 

- тәуекелдерді басқару және сақтандыру 

портфелін қалыптастыру бойынша әрекеттер 

алгоритмін құру қабілетіне ие болады; 

- қаржы-экономикалық тәуекелдерді 

талдау негізінде қаржы нарығының әртүрлі 

сегменттеріндегі экономикалық агенттердің 

мінез-құлық стратегиясын негіздеуге 

қабілетті болады. 

рисков; 

- уметь проводить анализ и давать 

оценку существующих финансово-

экономических рисков,  использовать его 

результаты для принятия управленческих 

решений; 

- уметь разрабатывать программы по 

управлению рисками, включая 

страхование, и оценивать их 

эффективность;  

- владеть способностью выстраивать 

алгоритм действий по управлению 

рисками и формированию страхового 

портфеля; 

- способны обосновать на основе 

анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических 

агентов на различных сегментах 

финансового рынка. 

financial and economic risks and use the results of 

the analysis to make management decisions; 

- be able to develop programs for risk 

management, including insurance, and evaluate 

their effectiveness;  

- be able to work out an algorithm of actions for 

risk management and insurance portfolio formation 

- be able to substantiate, based on the analysis 

of financial and economic risks, the strategy of 

behavior of economic agents in different segments 

of the financial market. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

 Қаржылық тәуекелдерді зерттеу тәсілдерінің 

тарихи эволюциясы. Қаржылық 

тәуекелдердің мәні және негізгі белгілері. 

Кәсіпорынның қаржылық тәуекелдері: мәні, 

басқару тәсілдері. Кәсіпорынның қаржылық 

тәуекелдерді басқару жүйесінің мәні мен 

негізгі белгілері. Кәсіпорынның қаржылық 

тәуекелдерін басқару кезеңдері. Қаржылық 

тәуекелдерді басқару механизмін ақпараттық 

қолдау. Экономикалық субъектінің 

тәуекелділіктің түрлері мен әдістері. 

Экономикалық субъектінің қаржылық 

Историческая эволюция подходов к 

изучению финансовых рисков. Сущность и 

основные особенности финансовых 

рисков. Финансовые риски предприятия: 

сущность, подходы к управлению. 

Сущность и основные особенности 

системы управления финансовыми 

рисками предприятия. Этапы управления 

финансовыми рисками предприятия. 

Информационное обеспечение механизма 

управления финансовыми рисками. Виды 

и методы риск-анализа экономического 

Historical evolution of approaches to the study of 

financial risks. The essence and main features of 

financial risks. Financial risks of the enterprise: the 

essence, approaches to management. The essence 

and main features of the system of management of 

financial risks of the enterprise. Stages of 

management of financial risks of the enterprise. 

Information support of the mechanism of financial 

risk management. Types and methods of risk 

analysis of an economic entity. The analysis of 

financial risks of an economic entity. The 

conjuncture of the financial market and its 
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тәуекелдерін талдау. Қаржы нарығының 

конъюнктурасы және оны қаржылық 

тәуекелдерді басқарудағы есепке алу. 

Экономикалық субъектінің жүйелік емес 

тәуекелдерін қалыптастыру ерекшеліктері. 

Экономикалық субъектінің қаржылық 

тәуекелдерін бейтараптандыру 

механизмдерінің жүйесі. 

субъекта. Анализ финансовых рисков 

экономического субъекта. Конъюнктура 

финансового рынка и ее учет в управлении 

финансовыми рисками. Особенности 

формирования несистематических рисков 

экономического субъекта. Система 

механизмов нейтрализации финансовых 

рисков экономического субъекта. 

consideration in financial risk management. 

Peculiarities of forming unsystematic risks of a 

business entity.System of mechanisms for 

neutralizing financial risks of a business entity.  

 

  

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Тиісті бағдарламалық жасақтаманы 

пайдалана отырып, университеттің 

компьютерлік сыныптарында сабақтар 

өткізу. 

Проведение занятий в компьютерных 

классах университета, с использованием 

соответствующего программного 

обеспечения. 

Conducting classes in computer classes of the 

university, using the appropriate software. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Кенжебекова Д.С. Кенжебекова Д.С.   Kenzhebekova D.S. 

 


