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1 Оқу пәннің паспорты
Пәннің атауы «Стратегиялық банктік менеджмент»
Таңдау бойынша компонент
Кредиттер саны және оқу мерзімі:
Барлығы – 3 кредиттер
Курс: 1
Семестр: 2
Аудиторлық сабақтардың барлығы: 45
Дәрістер – 30;
Практикалық/ семинарлық сабақтар-15 сағат;
СӨЖ – 90 сағат, оның ішінде СӨЖМ - 22,5 сағат;
Жалпы жұмсалған еңбек -135 сағат.
Оқу нысаны
Емтихан -2 семестр
Пререквизиттер

Аталмыш пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқудан алынған білімі, машықтары қажет:
«Ақша-несие саясаты», «Коммерциялық банктердiң қызметiн мемлекеттiк реттеуі».
Постреквизиттер
Пәнді оқу барысында алынған білімі, машықтары келесі пәнді меңгеруге қажет: Салықтық

жоспарлау.
2. Пәнді оқу негізі, мақсаттары және міндеттері
Пәнді оқу нысаны – заманауи қаржы-несиелік ұйымдардын қызметтін тиімді
ұйымдастыру және басқарудың ғылыми негіздері және тәжірибелік әдістері.
Пәнді оқутудың мақсаты – қазiргi қаржылай-несие мекемелердiң қызметiн
басқару, тиімді ұйымдастырудын тәжирібелік әдістері және ғылыми негіздері бойынша
бiлiмдердiң кешенiнiң магистранттарында қалыптастыру. Осы пәнді зерттеуде алған бiлiм және
дағдылар магистрантқа зерттеу жұмысты орындауда, сонымен бiрге сыртқы ортаның негiзгi
талаптарының есебімен нақты тәжирібелік мәселелерді шешуде қажет болады.
Стратегиялық банктiк менеджмент пәннің міндетті - бәсекелестік және ғаламдану
арттыру шарттардағы банктiк мекемелерiнiң қазіргі қызметтiн басқару және табысты
ұйымдастыру үшiн практикалық тәжiрибеде қажеттi дағдылар және бiлiмдердi қалыптастыру.
3. Білімге, икемділікке, машықтарға және құзіреттерге талап:
Осы пәнді меңгеру нәтижесінде магистранттарға түсінік болу:
- қаржы ғаламдануы шарттарындағы банктi басқару ерекшеліктері;
- банк топтар, холдинг және қаржат-өнеркәсiптiк топтардың мазмұны;
- клиенттерiмен арақатынастарды басқару стратегиясы;
- банктегі басқару маркетинг;
- ұйымдастыру өзгерiстерiнiң өткiзу теориясы және оның қолдануы;
- банк консервациялау процессiндегi менеджмент ерекшелiгi;
- сауықтыру шаралар және процедуралар.
икемді болу:
- әр түрлi нарық сегменттерiндегi банктің жағдайын және бәсекелестiк ортаны талдау;
- банк қызметінің өзіндік құнын басқару және баға белгiлеу стратегияны құрастыру және
қолдану;
- банк және қаржы топтарында әрiлi-берiлi сатулар жоспарлау;
- тұрақты көрсеткiштердiң ұтымды жүйесiн таңдау және оны банк қызметтiн бағалауда
қолдану;
- банкінің имидждың құрастыру стратегиясын әзірлеу және брендті басқару,
- банк инновациялардың менеджменттін жүзеге асыру;
- банкінің бәсекелестiк артықшылығының тұрақты қалыптастыру бойынша стратегияны
құрастыру.
құзретті болу:

- коммерциялық банктін даму стратегиясын анықтау және оның негізінде несиелік
мекемені басқару;
- стратегияны іске асыру менеджментін атқару, банктің ұйымдастыру және
функционалды құрылымын өзгерту;
- сыртқы ортаны
және ықпал тигізетін факторларды талдау негізінде банктін
стратегиясын іске асыру жөнінде шешімдер қабылдау;
- бизнес-процесстерді дамыту үшін коммерциялық банктін әлеуетті мүмкіндіктерін
анықтау;
- коммерциялық банктін тәукелдікке ең шалдықты функцияларды анықтау.
6 Пәнді оқутудың тақырыптық жоспары
Сабақ турлері бойынша академиялық сағаттарды бөлу
№
Тақырыптар атауы
Сабақ түрлері
СӨЖ
р/
бойынша
р
аудиторлық
сағаттар саны
Дәріс Практи Барлығ
оның
калық
ы
ішінде
(семин
СӨЖМ
арлық)
1
2
3
4
5
6
1 Банктік менеджмент жүйесінің сипаттамасы
10
2
3
1
2 Банк қызметтін стратегиялық және жедел
2,5
3
2
10
жоспарлау
3 Банктегі басқару маркетинг
2
3
2
10
4 Банктегі қаржы менеджмент
3
4
2
10
5 Коммерциялық банктің өтімділігін басқару
3
4
2
10
6 Коммерциялық банктің меншікті капиталын
3
4
2
10
басқару
7 Халықаралық рейтинг агенттiктермен
3
3
2
10
банктiң қызметiн бағалау
8 Банктік тәуекелдерді басқару
2
3
1
10
9 Ақтайтын шаралар және процедуралар
2
3
1
10
БАРЛЫҒЫ
30
15
90
22,5
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