
ПРОГРАММА
ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

 10:00-
     10:05

 10:05-
     10:35

Вступительная речь, знакомство с участниками вебинара

Пенсионные системы мира, старение населения, 
пенсионная система в Республике Казахстан, 
деятельность ЕНПФ, стратегия развития 
(презентация+ролик)
https://youtu.be/FQcgTaUi5FE

Егеубаева С. – Заместитель 
Председателя Правления

Фазылова К.- директор 
департамента стратегического 
развития, 
Темирлан А. – начальник 
управления стратегии и 
анализа ДСР

 10:35-
     11:00

Управление пенсионными активами НБ РК
(Презентация о том, как и куда инвестируются пенсионные 
активы)

Представитель НБ РК

 11:00-
     11:25

Пенсионные накопления в доверительном управлении 
(УИП)
(Презентация о том, как и куда инвестируются 
пенсионные активы+ролик)
https://www.youtube.com/watch?v=Gz0-m-9Ugtc 
https://www.youtube.com/watch?v=jywo0qGBowo

Жауыншиев С. – главный 
специалист отдела 
финансовых рисков 
Департамента риск-
менеджмента

 11:25-
     11:50

Цифровой ЕНПФ
(Презентация об электронных сервисах Фонда +ролик)
https://www.youtube.com/watch?v=pQBrGcxhh9o
https://www.youtube.com/watch?v=Ea63WByHWJ8

Амренов Н. – директор 
филиала АО «ЕНПФ в г.Алматы

 11:50-
     12:10

Пенсия в ЕАЭС
https://www.youtube.com/watch?v=tydwWfW5wp8&t=9s
https://youtu.be/zzhoqy5pjyc 

Кимолаева Г. –
заместитель директора 
департамента организации 
выплат и информирования

 12:10-
     12:30

Выплаты пенсионных накоплений
(Презентация)

Кимолаева Г. –
заместитель директора 
департамента организации 
выплат и информирования

 12:30-
     12:40

Информационная работа ЕНПФ. Как сделать интересный 
материал о НПС?

Акмаева М.- заместитель 
директора-начальник 
управления коммуникаций со 
СМИ ДСО

 enpf.kz



ОНЛАЙН-МЕКТЕП 
БАҒДАРЛАМАСЫ

 10:00-
     10:05

 10:05-
     10:35

Кіріспе сөз, вебинарға қатысушылармен танысу

Әлемнің зейнетақы жүйелері, халықтың қартаюы, 
Қазақстан Республикасындағы зейнетақы жүйесі, БЖЗҚ 
қызметі, даму стратегиясы
(тұсаукесер+бейнетүсірілім)  
https://youtu.be/FQcgTaUi5FE

Егеубаева С. – Басқарма 
Төрағасының орынбасары

Сапин А. – Актуарлық 
есептеулер мен болжамдар 
бөлімінің бастығы

 10:35-
     11:00

ҚР ҰБ зейнетақы активтерін басқаруы
(зейнетақы активтерінің қайда және қалай инвестицияланып 
жатқаны туралы тұсаукесер)

ҚР ҰБ өкілі

 11:00-
     11:25

Сенімгерлік басқарудағы зейнетақы жинақтары (ИПБ)
(Зейнетақы активтерінің қайда және қалай 
инвестицияланып жатқаны туралы тұсаукесер 
+бейнетүсірілім)
https://www.youtube.com/watch?v=Gz0-m-9Ugtc 
https://www.youtube.com/watch?v=jywo0qGBowo

Жауыншиев С. – Тәуекел 
менеджменті департаменті 
Қаржылық тәуекелдер 
бөлімінің бас маманы

 11:25-
     11:50

Сандық БЖЗҚ
(қордың электрондық қызметтері туралы тұсаукесер 
+бейнетүсірілім)
https://www.youtube.com/watch?v=pQBrGcxhh9o
https://www.youtube.com/watch?v=Ea63WByHWJ8

Талаева Э. – ӨЖД 
департаменті директорының 
орынбасары 

 11:50-
     12:10

ЕАЭО мүше мемлекеттердегі зейнетақы
https://www.youtube.com/watch?v=tydwWfW5wp8&t=9s
https://youtu.be/zzhoqy5pjyc 

Агайдарова Г. – Төлемдер 
әдістемесі басқармасының бас 
маманы

 12:10-
     12:30

Зейнетақы жинақтарынан төлемдер 
(тұсаукесер)

Агайдарова Г. – Төлемдер 
әдістемесі басқармасының бас 
маманы 

 12:30-
     12:40

БЖЗҚ-ның ақпараттық жұмысы. ЖЗЖ туралы қызық 
материалды қалай жасауға болады?

Забих Қ. – директор ДСО 

 enpf.kz


