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Темы магистерских диссертаций 

для магистрантов 1 года обучения очной формы обучения по внебюджетному отделению 
по направлению "Экономика" по профилю "Финансы и кредит" кафедры "Банковское 

дело" экономического факультета КНУ им. Ж. Баласагына: 

№ Темы магистерских диссертаций на русском языке 
/ Магистердик диссертациялардын темалары орус 
тшшнде/ 

Темы магистерских диссертаций на 
кыргызском языке 
/ Магистердик диссертациялардын 
темалары кыргыз тилинде/ 

1. Ипотечное жилищное кредитование как элемент 
исполнения социальной программы региона 

Ипотекалык турак жай насыялоо 
жергиликтуу социалдык программаларды 
ишке ашыруу алкагындагы элемента 

2. Кредитование реального сектора экономики Экономиканын реалдуу секторун 
коммерция банктары менен насыялоо 

i. Роль потребительского кредитования в 
Кыргызской Республике 

Кыргыз Республикасындагы 
керектоечулук насыялоонун мааниси 

4. Организация работы коммерческого банка с 
проблемными кредитами 

Кейгейлуу насыялар боюнча коммерция 
банктарынын иштерин уюштуруу 

5. Перспективы развития кредитной системы 
Кыргызской Республики 

Кыргыз Республикасынын кредит 
тутумунун енуктуруунун келечеги 

.б. Место и роль коммерческих банков в развитии 
экономики страны 

Олкенун экономикасынын енугушундегу 
коммерция банктарынын орду жана 
мааниси 

7. Управление финансовой устойчивостью 
коммерческого банка 

Коммерция банктарынын каржы 
туруктуулугун башкаруу 

8. Управление кредитным риском в коммерческом 
банке 

Коммерция банкынын насыя 
тобокелчилигин башкаруу 

9. Роль мировых валютных систем в экономике Дуйнелук валюта системасынын 
экономикадагы ролу 

10. Перспективы развития лизинговых операций в 
Кыргызской Республике 

Кыргыз Республикасындагы лизинг 
операцияларынын енугуу 
перспективалары 

11. Организация кредитного процесса в современном 
коммерческом банке Кыргызской Республики 

Кыргыз Республикасынын заманбап 
коммерция 

12. Денежно-кредитная политика НБКР на 
современном этапе 

си 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкнын учурдагы акча - насыя саясаты 

13. Оптимизация системы потребительского 
кредитования 

Керектеечу насыялоо тутумун 
о птим алдаштыруу 



14. Развитие системы микрокредитования в 
Кыргызской Республике 

Кыргыз Республикасындагы кичи 
насыялоонун енугуусу 

15. Современный рынок банковского кредитования 
населения в КР 

Кыргыз Республикасындагы калкты банк 
тарабынан насыялоонун заманбап 
рыногу 

16. Управление финансово-экономической 
деятельностью коммерческого банка 

Коммерция банктын каржылык жана 
экономикалык ишин башкаруу 

17. Основные направления повышения финансовой 
устойчивости банковской системы 

Банк системасынын каржылык 
туруктуулугун жогорулатуунун негизги 
багыттары 

18. Роль банковского надзора в обеспечении 
устойчивости банковской системы Кыргызской 
Республики 

Кыргыз Республикасынын банк 
кеземелунун банк системасынын 
туруктуулугун камсыз кылуудагы 
мааниси 

19. Современные банковские продукты и технологии Заманбап банк продуктулары жана 
технологиялары 

20. Современные проблемы банковской деятельности 
и пути их решения (на примере конкретного банка) 

Банк ишкердуулугунун заманбап 
койгейлеру жана аларды чечуунун 
жолдору (бир банктын мисалында) 

21. Управление пассивами банка Банктын пассивдерин башкаруу 

22. Роль ОАО «Айыл Банк» в экономике Кыргызской 
Республики 

Кыргыз Республикасынын 
экономикасындагы ААК «Айыл 
Банктын» мааниси 

23. Лизинг как финансовый инструмент развития 
экономики Кыргызской Республики 

Лизинг Кыргыз Республикасынын 
экономикасынын онуктуруунун 
каржылык аспабы 

24. Кредитная политика коммерческого банка на 
современном этапе 

Азыркы таптагы коммерциялык банктын 
насыя саясаты 

25. Депозитная политика коммерческого банка (на 
примере ОАО «Оптима банк») 

Коммерциялык банктын депозиттик 
саясаты («Оптима банк» ЖАК 
мисалында) 

26. Ипотечное кредитование в Кыргызской Республике 

$4 

Кыргыз Республикасындагы ипотекалык 
насыялоо 



27. Особенности банковского кредитования Юридикалык жактарды банктык 
юридических лиц насыялоонун езгечвлуктеру 

Зав. кафедрой «Банковское дело» 
экономического факультета 
КНУ имени Ж. Баласагына 
д.э.н., проф. Кантороева Г. К. 


