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5В050900 «Қаржы» мамандығына арналған дипломдЪіқ жұмыстардың
тақырыптары
«Қаржы менеджменті» тақырыптар тізімінің негізгі бағыттары
1 Кәсіпорынның активтері және оларды пайдаланудың тиімділігін бағалау.
2 Кәсіпорынның табыстылығы мен іскерлік белсенділігін басқару
3 Өнімді шығару мен өткізуге қаржылық шығындарды басқару.
4 Кәсіпорынның ақша қаражатарын басқару.
5 Компания жұмысы механизмінің қаржылық тұрақтылығы
6 Компанияның құнын көтеруінің құралдары отандық жэне халықаралық қаржылық тәжірибеде
7 Кәсіпорынды дағдарысқа қарсы қаржылық басқару.
8 Ұйымдардың күйреуі:мәні,мәселелері,ескерту алдын алу жағдайлары.
9 Бюджеттеу стратегиялық жэне жедел басқару қүралы ретінде.
10 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігініңқаржылық аспектілері
11 Кэсіпорынның өзіндік капиталының калыптастырылуы жэне басқарылуы
12
Кәсіпорынға салық салудың оның қаржылық нәтижелеріне әсері
13 Кәсіпорынның қаржылық жағдайына капитал құрылымының эсер етуі
14 Қаржылық сауықтыру бойынша кәсіпорынның қызметі
15 Кэсіпорынның қаржылық жағдайының диагностикасы жэне болжау
16
Компанияның міндеттілігі: құрылымы жэне эдістері.
17
Фирманың бәсекеге қабілеттілігі жэне оның жолдары.
18
Кәсіпорында қысқа мерзімді қаржылық жоспарлау.
19
Кэсіпорында инвестицияларды лизингтік каржыландыру
20
Кэсіпорындардың табыстылығын жоғарылату механизмдері.
21
Инвестицияларды қаржыландыру әдістері мен көздерін оңталандыру.
22
Теңгерімділік жүйесінің енгізілуі компанияның қаржылық қауіпсіздігі құралы ретінде
23
Компанияның тартымдылығы Инвестициялық бағасының критерийлері мен әдістері
24
Ш ығындарды талдау негізінде кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау жэне
жақсарту.
25
Тәуекел құнының концепциясы (VAR) жэне оның эр түрлілігі компанияны қаржылық
тәуекелдерін басқаруда
26
Кәсіпорынның айналым құралдарының жағдайы мен пайдалануын бағалау жэне
айналымдылықты жылдамдату бойынша іс-шаралар жобасы.
27
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау жэне қаржылық тұрақтылыкка жету
жолдары.
28
Кәсіпорынның инвестициялық жобаларының тиімділігін бағалау.
29
Кәсіпорында инвестициялық жоспарлаудың перспективтік бағыттары
30
Кәсіпорындардың төлем қабілеттігі мен өтімділігі жэне оларды нығайту жолдары.
31
Қаржылық қызметті талдау негізінде кәсіпорын жұмысының тиімділігін жоғарылату.
32
Кәсіпорынның айналымнан тыс активтерін басқарудың тиімділігін жоғарылату

33
Кәсіпорындардың банкроттығын алдын алу: қаржылық аспект.
34
Лизингті пайдаланумен қаржылық ресурстарды тарту.
35
Инвестициялық кызметті қаржыландыруда тартылған ресурстардың ролі.
36
Қаржылык менеджментті қаржылық шаруашылық қызметте тиімді басқару
37
Кәсіпорында стратегиялық қаржылық менеджментті жетілдіру
38
Кәсіпорында қаржылық бақылауды жетілдіру
39
Кәсіпорында қаржылық тэуекел-менеджментті жетілдіру
40
Кәсіпорында дебиторлық жэне кредиторлық берешекті басқару.
41
Кәсіпорынның ақша ағымдарын басқару
42
Кәсіпорында шығындар мен өнімнің өзіндік құнын басқару
43
Кәсіпорында инвестициялық жобаларды басқару
44
Кәсіпорынның капиталын басқару
45
Кәсіпорынның айналым капиталын басқару жэне оны пайдаланудың тиімділігін
жоғарылату.
46
Кәсіпорынның қорларын басқару
47
Шағын жэне орта бизнес субъектілерінің қаржыларын басқару.
48
Кәсіпорынның қаржылық тәуекелдерін басқару.
49
Инвестицияларды қаржыландыру: эдістері мен көздері.
50
Қаржылық баға кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуі
51
Қаржылық анализді компанияның қызметінде және оны жүргізу әдістері
52
Қаржылық тұрақтылықтың бағасы оны жоғарылатудың шараларының талдамасы
53
Қазіргі кезде кәсіпорындағы қаржылық жобалау.
54
Кәсіпорындағы шығындарды басқарудың қаржылық әдістері.
55
Талдама шаралары бойынша өңделген ақпарттың тиімділігін жоғарылату
56
Компанияны басқаруды құн концепциясына байланысты жүргізу
57
Кэсіпорынның қаржылық резервтері, олардың түзілуі мен пайдланылуы.
58
Кәсіпорынның қаржылық ресурстары жэне қазіргі жағдайларда олардың қалыптасу
ерекшеліктері
59
Компанияның
қаржылық
ресурстарын
қалыптастырудың
ерекшеліктері
мен
қолданылуыкризистік жағдайда
60
Инвестициялық жобалардың қауіптерін басқарудың әдістері
61
Компанияның қаржылық бизнес-жоспары.
62
Компанияны басқару қаржылық контроллинг әдісі ретінде.
63
Кэсіпорынның табыстарын қалыптастыру және бөлу.
64
Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын қалыптастыру жэне пайдалану тиімділігі.
65
Компанияның қаржылық стратегияның сатылары өмірлік циклдары бойынша
66
Кәсіпорынның айналым капиталын қаржыландыруды басқару
67
Қазіргі кәсіпорындағы қаржылық инжиниринг
68
Кәсіпорында қаржы менеджментінің тиімділігін жоғарылату
69
Нарықтық қатынастар жағдайында қаржылық механизмді жетілдіру
70
Кәсіпорынның (салалар бойынша) қаржыларын басқару ерекшеліктері
71
Басқару жүйесіндегі анализ кәсіпорынның негізгі қүралы
72
Компания кұнын бағалаудың табыстық тәсілі
73
Қаржылық шешімдерді қабылдау үрдісінде SWOT-талдауды пайдалану
74
Компанияның қарыздық қаражаттарын тартудың рационалды саясатын қалыптастыру
75
Мүлікті басқарудағы жүйенің қүрылуы (кәсіпорынның активтерімен)
76
Өнеркәсіптік кэсіпорынның қаржылық жагдайын бағалау
77
Өнеркәсіптік кэсіпорынның қаржылық ресурстарының рационалды қүрылымын
қалыптастыру

78
79
80
81
82
83
84
85
86

Кәсіпорынның ақша ағымдарын үлгілеу
Басқару жүйесіндегі талдама кредиттік берешек кәсіпорын үшін
Басқару жүйесіндегі талдама дебиторлық берешек кәсіпорын үшін
Кэсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау жэне оны нығайту жолдары.
Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін жэне қаржылық тұрақтылығын бағалау
Кэсіпорынның қаржылық жағдайы жэне оны нығайту жолдары.
Компанияның қызметі қаржылық түрақтындырудың тетігі
Кәсіпорында тәуекел-менеджмент жүйесін үйымдастыру
Басқару жүйесіндегі талдаманы кәсіпорынның капитал қүрылымы үшін

«Банк ісі» тақырыптар тізімінің негізгі бағыттары
87
Банктің шығындарын басқару.
88
Коммерциялық банктің қаржылык нәтижелерін багалау.
89
Банктің элеуетті қарыз алушыларын несие қабілеттілігін бағалау
90
Коммерциялық банктің өтімділігі мен төлем қабілеттілігін бағалау
91
Халық салымдары бойынша банк қызметтерінің дамуы жэне оларды қазіргі жағдайларда
жетілдіру.
92
Қазақстан Республикасында қолма-қол ақшасыз есеп айырысулардың жағдайы жэне даму
болашағы.
93
Коммерциялық банктердің каржылық жағдайын бағалау.
94
Қаржылық қызметтер нарығындағы банктік қызмет.
95
Қазақстан Республикасының банктік жүйесі: қалыптасуы жэне даму тенденциялары.
96
Банк тәуекелдігінің түжырымдамаськнегізгі эдістері,өлшеу жэне басқару банк саласында
97
Банктік тэуекелдер, оларды бағалу әдістері және минималдау тәсілдері.
98
Банктік қызметтер жэне олардың Қазақстанда дамуы.
99
Банктік аудит жэне коммерциялық банктің түрақтылығын қамтамасыз етуде оның ролі.
100
Банктік маркетинг: отандық практика жэне шетел тәжірибесі.
101
Банктік менеджмент жэне оны жаңарту ерекшеліктері
102
Қазақстан Республикасында банктік қызметті банктік қадағалау мен реттеу.
103
Валюталық операциялар жэне коммерциялық банктерде валюталық тэуекелдерді
басқару.
104
Банк аудиті жэне банк менеджменті:мәселелері жэне келешекке өзара іс-қимылы жэне
дамуға арналған бағыттары.
105
Халық салымдары коммерциялық банктің ресурстық базасының қалыптасу көзі ретінде.
106
Коммерциялық банктің депозиттік саясаты және банктің пайдасы мен өтімділігіне оның
әсері.
107
Кепілдеме банктік қарыздардың қайтарымдылығын қамтамасыз ету нысаны ретінде жэне
оны бағалау әдістері.
Коммерциялық банктердің инвестициялық қызметі.
108
Коммерциялық банктердің инвестициялық тэуекелдері: бағалау мен реттеу аспектілері.
109
110
Банктік бизнестегі инновациялық үрдістер.
Ипотекалық несиелеу жэне оның ҚР-да дамуы.
111
112
Банктік операцияларды жүзеге асыру үшін пластикалық карточкаларды қолдану:
жағдайы мен даму болашағы.
113
Коммерциялық банктердің капиталы: жеткіліктігін бағалау жэне үлғайту жолдары.
114
Банктік өнімдер жэне қызметтер:мэні,түрлері жэне перспективалық даму
115
Несие саясаты жэне инвестициялық салада несиелеуді ұйымдастыру.
Коммерциялық
банктің несиелік саясаты жэне оны анықтайтын факторлары.
116

117
Коммерциялық банктердің несиелік операциялары жэне экономиканың нақты
секторының дамуында олардың ролі.
118
Коммерциялық банктердің несиелік ресурстарыгнэтижесін жоғарылатудың жолдары
жэне олардың қолданылуы
119
Басқару жүйесін жетілдіру несиелік қауіпте коммерциялық банктің бөлшек қоржынында.
120
Коммерциялық банктің несиелік қоржынын басқаруда жетілдіру
121
Банктің несиелік элеуеті: бағалау жэне басқару.
122
Коммерциялық банктерде инвестициялық жобаларды несиелеу жэне оларды талдау.
123
Шағын бизнесті несиелеу: жағдайы, даму болашағы.
124
Жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерді несиелеу.
125
Қазақстан Республикасының қазіргі сатыдағы ақша-несие саясаты жэне оның дамуы.
126
Лизинг: Қазақстан Республикасындағы мэселелері мен даму болашағы.
127
Коммерциялық банктің өтімділігі: бағалау мен басқару аспектілері.
128
Коммерциялық банктің қарыз портфелін басқару әдістері.
129
Банктік несиенің қайтарымдылығын қамтамасыз ету механизмі
130
Қазақстанда банктік несиелеуді ұйымдастыру механизмі жэне даму мэселелері.
131
Коммерциялық банктің кірістеріннің басқарудағы үлгілері
132
ҚР банк жүйесін жаңарту жэне банктік бизнестің дамуы.
133
Кәсіпорындарды несиелеу кезінде банктердің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз
ету.
134
Коммерциялық банктің валюталық тэуекелдері жэне банктің валютамен операциялары.
135
Коммерциялық банктердің бағалы қағаздармен операциялары.
136
Коммерциялық банктің несиелік портфелін оңтайландыру.
137
Екінші деңгейдегі банктерде қолма-қол ақшасыз айналымды үйымдастыру, оның дамуы
жэне жетілдіру жолдары.
138
Қазақстан Республикасында коммерциялық банктердің инвестициялық саясатының
ерекшеліктері.
139
Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді несиелеу
ерекшеліктері.
140
Заңды түлғаларды несиелеу ерекшеліктері.
141
Қазіргі жағдайларда коммерциялық банктің ресурстық базасының қалыптасу
ерекшеліктері.
142
Коммерциялық банктердің қызметін бағалау: дәстүрлі жэне жаңа тэсілдер.
143
Коммерциялық банктердің бэсекелес артықшылықтарын бағалау.
144
Қарыз алушының несиеге қабілеттігін бағалау банктік тәуекелдерді төмендету эдісі
ретінде.
145
Коммерциялық банктің нарықтық қүнын бағалау.
146
Коммерциялық банктің қаржылық түрақтылығын бағалау жэне оны нығайту жолдары.
147
Коммерциялық банктермен экономиканың нақты секторын үзақ мерзімді несиелеу
мәселелері.
148
Лизингтік операцияларды пайдаланудың мэселелері мен болашағы
149
Қазақстан Республикасында ипотекалық несиелеудің мәселелері мен даму болашағы.
150
Банктік несиелеудің мэселелері жэне жетілдіру жолдары.
151
Қазақстан Республикасында банктердің пайыздық саясаты.
152
Қазақстан Республикасында банктік қызметтер мен операциялардың дамуы.
153
Банктік операциялардың бөлек түрлерін жүзеге асыратын үйымдар қызметінің дамуы.
154
Коммерциялық банктің несиелік операцияларын кепілдемелік қамтамасыз етуінің дамуы
155
Қазіргі сатыда екінші деңгейдегі банктердің несиелік механизмінің дамуы.
156
ҚР-да лизингтік қатынастардың дамуы.

Банктік қарыздардың қайтарымдылығын қамтамасыз ету механизмінің дамуы, оны
157
жетілдіру жолдары.
Қазақстан Республикасында дәстүрлі емес банкгік операциялардың дамуы.
158
Екінші деңгейдегі банктерде бөлшек бизнестің дамуы.
159
Қазақстанда инвестициялық несиелеудің тәуекелдері жэне оларды төмендету жолдары.
160
Лизингтік операциялар кезіндегі тэуекелдер жэне оларды минималдау механизмдері.
161
Аймақ экономикасының дамуында коммерциялық банктердің ролі мен орны
162
Коммерциялық банктің ресурстық базасының қалыптасуындағы бағалы қағаздардың мэні
163
мен орны.
Қазіргі экономикада банктердің несиелік-инвестициялық қызметінің ролі мен
164
ерекшеліктері.
Коммерциялық банктердің тұрақтылығын қамтамасыз етуде міндетті экономикалық
165
нормативтердің мэні.
Қазақстан Республикасында банктік өнімдер мен қызметтер нарығы жэне оның даму
166
жолдары.
Бағалы
қағаздар
нарығы:
қалыптасу
ерекшеліктері
жэне
оның
Қазақстан
167
Республикасында даму болашағы.
Екінші деңгейдегі банктердің депозиттік саясатын жетілдіру.
168
Несиелік саясаттың жетілдірілуі коммерциялық банктің дамуының орнықтылығының
169
негізі.
Коммерциялық банктермен электронды төлемдер жүйесін жетілдіруі.
170
ҚР заманауи банктік жүйесі жэне оны реттеу.
v
171
Халықты банктік несиелеудің қазіргі жағдайы жэне даму болашағы.
172
Қазақстан Республикасындағы түрғын үйді несиелендіру жүйесінің жағдайы жэне даму
173
болашағы
Коммерциялық банктердің депозиттік операцияларының жағдайы мен дамуы.
174
Қазақстанда несие жүйесінің жағдайы жэне оның даму болашағы.
175
Коммерциялық
банктің стратегиясы жэне оның несиелік үйымның бәсекегеқабілеттігінің
176
рөлі
Банктік тәуекелдерді сақтандыру: мэселелері мен болашағы.
177
Банктің активтік операцияларын басқару.
178
Банктік өтімділікті басқару.
179
Коммерциялық банктің несиелік портфелін басқару
180
Коммерциялық банкте несиелік операцияларды басқару.
181
Несиелік тәуекелдерді басқару
182
Банктердің пайдалылығы мен табыстылығын басқару.
183
Банктің тартылған ресурстарын басқару.
184
Коммерциялық банктерде мәселелі несиелерді басқару.
185
Коммерциялық банктің тәуекелдерін басқару
186
Банктің меншік капиталын басқару.
187
Банктің қаржылық түрақтылығы жэне оны қамтамасыз ету механизмдері.
188
Коммерциялық банктің активтерінің кірстерін басқарудағы қазіргі әдістері
189
Несие үрдісі жэне оны жетілдіру
190
Коммерциялық банктерді капиталдандыру жэне оның болашағы
191
Коммерциялық банктердің капиталдарын жэне өтімділігін белгісіз жағдайларда басқару
192
Коммерциялық банктің қаржыларын басқару
193
Банктің акционерлік капиталы, оның қүрылуы жэне пайдаланылуы.
194
Банк қарыз алушысының төлем қабілеттігін бағалаудың рейтингтік жүйесі
195
Банктердің маркетинигтік стратегиясы жэне оны жетілдіру.
196

Коммерциялық банктердің электронды кызметтері.
197
Дағдарыс жағдайларында заманауи банктік технологиялардың мәселелері мен болашағы
198
Банктердің
тартылған қарадаттары жэне олардың құрылымын жетілдіру
199
Коммерциялық банктің депозиттік базасы жэне оны кеңейту.
200
Банктің қаржылық ресурстары жэне олардың калыптасу көздері.
201
Банктік өнімдерді табыстылық басқару
202
Несие-депозитті оңтайландыру стратегиялары
203
Коммерциялық банктің қаржылық тәуекелдерін басқару жэне оны жетілдіру
204
механизмдері.
Халықтың депозиттерін сақтандыру жүйесі.
205
Коммерциялық банктің критерийлері мен көрсеткішінің сапалы бағалары
206
Банк менеджментінің тиімділігін бағалау.
207
Коммерциялық банктің бэселекелестік артықшылықтарын бағалау
208
Қазіргі жағдайларда коммерциялық банкті басқарудың тиімділігі
209
ҚР-да банктік қызметті пруденциалдық реттеу
210
Несиені басқарудағы мәселелердің ерекшеліетері
211
Банктік менеджмент жүйесін үйымдастыру.
212
Коммерциялық банк қызметінің тиімділігін жоғарылату
213
Қазақстан Республикасында түтынушылық несиелеудің дамуы
214
Қазақстан Республикасында банктік қызметтер индустриясының дамуы.
215
Коммерциялық банктің дағдарысқа қарсы саясат
216
Коммерциялық банктің қайта ұйымдастыру жэне қайта^ұрылымдау
217
Банктердің нарықтағы есеп айырысу жэне қаржылық қызметте бәсекеге қабілеттігі
218
Коммерциялық банктердің несиелік саясатта ерекшелігі экономикалық циклдің
219
сатыларында
Коммерциялық банктердің пайыздық саясатьктүсінігі және оның қүрылу ерекшелігі
220
Операциялық қауіп жэне басқаруды менджмент жүйесіндегі коммерциялық банкте
221
Коммерциялық банктердің сақтандыру қауіпіндегі қызметі
222
Пайыздық қауіпті басқарудағы стратегия
223

«Салық салу, қаржы нарықтары, бюджет, зейнетақы жүйесі жэне сақтандыру нарығы»
тақырыптар тізімінің негізгі бағыттары
224
225
226
227
228
ретінде.
229
230
231
232
233
234
пайдалану.
235
236

ҚР-дағы шағын жэне орта бизнесті салық салу механизмі.
Бюджеттік саясат жэне экономиканың дамуында оның маңызы.
ҚР бюджеттік жүйесі: қазіргі жағдайы және дамуының негізгі бағыттары.
Бюджеттік несиелеу: қазіргі жағдайы жэне даму болашағы.
Бюджеттік үрдіс қаржы-бюджеттік саясатты жүзеге асыру бойынша әрекеттер жиынтығы
Банктік қызметті салықтық реттеуі.
М емлекетгік қаржы саясаты жэне экономика салаларында оны жүзеге асыру жолдары.
Қазақстанның бюджет жүйесінің табыстарында жанама салықтардың маңызы.
Мүліктік салық жэне жергілікті бюджетті қалыптастыруда олардың ролі.
Жеке табыс салыгы жэне оны жетілдіру бағыттары
Мемлекеттік қаржы саясатында қаржылық жоспарлау мен болжаудың әдістерін
Жергілікті бюджеттерді орындаудың қазыналық механизмі.
Корпоративтік табыс салығы жэне оны жетілдіру бағыттары

Бюджетаралық қатынастар жэне бюджеттік реттеу әдістері.
237
Бюджеттік ресурстарды пайдалану механизмі.
238
Ауыл шаруашылығын қаржыландыру механизмі жэне оны жетілдіру жолдары.
239
Қазіргі сатыдағы салық жүйесі жэне оның қызмет етуі.
240
Салықтық жоспарлау жэне кәсіпорында салық салуды оңтайландыру.
241
Коммерциялық емес ұйымдарға салық салу.
242
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне салық салу.
243
Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғаларіа салық салу.
244
М емлекеттік мекемелерде қаржыларды басқару ерекшеліктері.
245
246 ҚР-дағы зейнетақымен қамтамасыз ету мәселелерінің қазіргі жағдайы.
Қазақстан Республикасында сақтандырудың даму болашағы.
247
Қазақстан Республикасында қаржы нарығының даму болашағы.
248
Қаржылық м енедж мента сақтандыру ұйымында нәтижесін жоғарылату
249
Қазіргі сатыда ҚР-да бюджеттік үрдістің мәселелері.
250
Экономиканы салықтық реттеу мәселелері.
251
Жергілікті бюджеттің табыстарын қалыптастыру мәселелері жэне оларды шешу
252
жолдары.
Қазақстан Республикасында шағын несиелеудің дамуы.
253
Қазақстан Республикасында мемлекеттік бағалы қағаздар нарығының дамуы.
254
Қазақстан Республикасында қаржылық қызметтер нарығының дамуы.
255
Кәсіпорында салықтық жоспарлаудың ролі.
256
Халық жинақтары коммерциялық банктердің несиелік-инвестициялық қызметінің көзі
257
ретінде.
Сақтандыру қызметінде қазіргі реформалар.
258
Жергілікті
бюджеттің табыстары мен шығындарын басқару.
259
Қазақстан Республикасында зейнетақы активтерін басқару.
260
Жергілікті бюджет шығындарының қалыптасуы жэне оларды пайдалану тиімділігі.
261
Жарналық инвестициялық қорлардың қызмет етудің тиімділігі.
262
ҚР аймақтарын бюджеттік тегістеу: мәселелері мен болашағы.
263
Қаржылық нэтижелер Сақтандыру үйымдарындағы ерекшеліктер жэне олардың қүрылуы
264
қазіргі жағдайда
Бюджеттің табыстарын қалыптастыруға заңды түлғаларға салық салудың әсері.
265
М емлекеттік қарызды қайта қүрылымдау саласындағы мемлекеттің қаржылық саясаты.
266
ҚР-да мемлекеттік-жеке серіктестіктің қаржылық аспектісі.
267
ҚР халқын элеуметтік қорғауды қаржылық қамтамасыз етуі.
268
Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатын іске асыруда мемлекеттік бюджеттің
269
ролі.
Бюджеттік процесстердегі талдау жэне үлгілеу
270
Аймақтардың
әлеуметтік-экономикалық
түрақтылығын
нығайтуда
жергілікті
271
бюджеттердің ролі.
Бюджеттік жүйенің деңгейлері бойынша бюджеттерді үйымдастыру жэне орындау
272
тэртібі.
Салықтық реттеу жэне экономиканың мемлекеттік реттеуде оның орны.
273
ҚР-да салықтық әкімшілік етуді жетілдіру мәселелері.
274
Сақтандыру үйымдарының қаржылық ресурстарын қолдану жэне қалыптастыру
275
ерекшеліктері
Салықтық бақылау жэне оны жетілдіру жолдары.
276
Бүкіл әлемдік сауда үйымына ену жағдайларында ҚР қаржы жүйесінің дамуының
277
болашағы.

278
279
280

Ж анама салықтар: жағдайы жэне олардың даму болашағы.
ҚҚС: оның ҚР экономикасына әсері.
Қазақстандағы пошталық-жинақтаушы қызметтердің дамуы,перспективалары

жэне

жағдайы

281
282

Кэсіпкерлік қызметгі реттеудің салық тұтқалары
Қазақстандағы мемлекеттік қолдаудың орта жэнешағын бизнестердің негізгі багыттары
жэне оның қаржылық көздері
283 Салық менеджменті: құрамы жэне қазіргі жағдайын бағалау.
284 ҚР-да ұлттық компаниялардың акцияларын көпшілік орналастыру.
285 ҚР-дағы акциялар нарығы: мәселелері жэне даму болашағы.
286 ҚР-да сақтандыру формаларының дамуы.
287 ҚР-да фьючерстік келісім-шарттар нарығының даму болашагы
288 Жергілікті бюджеттерді қалыптастыру жэне пайдалану.
289 Заңды тұлғаларға салық салу.
290 Халықтың әлеуметтік деңгейін жоғарылатуда қаржылық-несиелік институттардың ролі.
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Кафедра менгерушісі

Мусина

5В050800 «Есеп жэне аудит» мамандығына арналған дипЛшіяьйқ жұмыстардың
тақырыптары

1. Негізгі құралдардың бухгалтерлік және салықтық есебі
2. Шаруашылық субъектілерде бухгалтерлік есепті жэне аудитті ұйымдастыру
3. Білім беру мекемелерінде бухгалтерлік есепті жүргізу жэне ұйымдастыру
ерекшеліктері
4. Автокөлік кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті жүргізу және ұйымдастыру
ерекшеліктері
5. Кәсіпорын активтерінің есебі жэне аудиті
6. Мемлекеттік мекемелерде активтердің есебі жэне бақылауы
7. Қысқамерзімді активтердің есебі жэне аудиті
8. ¥йымның ақшалай ағымдарының бухгалтерлік есебі жэне бақылауы
9. Ақшалай ағымдар қозғалысының есебін жэне аудитін ұйымдастыру
10. Банктердегі ақша операцияларының есебі жэне аудиті
11. Ақша қаражатының есебі жэне талдауы жэне оларды кәсіпорында пайдапану
12. Жеке кәсіпкерде ақшалай қаражаттың қозғалысының есебі жэне бақылауы
13. Дебиторлық берешектің есебі жэне аудиті
14. Дебиторлық жэне кредиторлық берешектердің есебі жэне талдауы
15. Дебитор жэне кредиторлармен есеп айырысуның есебі жэне есептесу
жағдайының аудиті
16. Қойма есебін жэне бақылауын ұйымдастыру
17. Медициналық мекемелерде материалдық активтердің есебін жэне бақылауын
ұйымдастыру

18. Медициналық мекемелерде қорлардың есебі жэне бақылауы
19. Қорлар қозғалысының есебі жэне аудиті
20. Қорлар қозғалысының есебі жэне талдауы
21. Жүзеге асырылған өнімнің өзіндік құны мен қорлардың есебі жэне аудиті
22. Дайын өнімнің есебі жэне аудиті
23. Тауарлар қозғалысының есебі жэне аудиті
24. Негізгі құралдар қозғалысының есебі жэне аудиті
25. Кәсіпорындағы негізгі құралдармен операциялардың есебі жэне аудиті
26. Құрылыс ұйымдарындағы негізгі құралдардың есебі жэне аудиті
27. Негізгі кұралдардың есебі жэне оларды пайдаланудың тиімділігі, қозғалысы
жэне жағдайының талдауы

28. Негізгі кұралдардың амортизациясы жэне құнсыздануы: есептеулердің
эдістері жэне есеп
29. Салық салудың жеңілдетілген жүйесін пайдалану кезінде шағын бизнес
кәсіпорындарында бухгалтерлік жэне салықтық есеп
30. Кәсіпорын міндеттерінің есебі жэне аудиті
31. Қысқа мерзімді міндеттемелердің есебі мен бақылауы жэне олардың есептеуі
32. Қысқамерзімді міндеттердің есебі жэне аудиті
33. Кредиторлық берешектің есебі жэне аудиті
34. Еңбектің есебін жэне аудитін ұйымдастыру мен кәсіпорындағы оның
төлемдері
35. Кәсіпорындардағы еңбекақының есебі жэне аудиті
36. Емдеу мекемелерінде еңбекақы төлеу бойынша есебін жүргізу жэне
ұйымдастыру ерекшеліктері
37. Еңбекақы шығындарының есебі және аудиті
38. Еңбекақы шығындарының есебі жэне бақылауы
39. Қаржылық нәтижелердің есебі жэне аудиті
40. Қаржылық нәтижелердің есебі жэне кэсіпорынның қаржылық жағдайын
аудиті
41. Кәсіпорын қызметінің қаржылық-экономикалық ' нәтижелерінің есебі жэне
талдауы
42. Мектеп жасына дейінгі балалар мекемелерде табыстардың жэне
шығындардың есебін жэне бақылауын ұйымдастыру
43. Табыстардың есебі жэне аудиті
44. Қызмет атқарылған табыстардың есебі жэне аудиті
45. Шығыстардың есебі жэне аудиті
46. ¥лттық компанияда шығындардың есебі жэне аудиті
47. Кезеңдік шығындардың есебі жэне бақалауы
48. Бюджеттік мекемелерде қаржылық есептілікті қалыптастыру жэне оны
бақылау
49. Кәсіпорынның қаржылық есептілігінің аудиті
50. Корпоративтік табыс салығы бойынша есеп айырысулардың салықтық есебі
жэне аудиті
51. Қосылған құнға салығы бойынша бюджетпен есеп айырысулардың есебі жэне
аудиті
52. Өндірісте шығындар есебі жэне өнімнің, жұмыстың, қызметтің өзіндік к¥НЬІН
есептеу
53. Қоғамдық тамақтану кэсіпорындарында қызметтің өзіндік құнын
калькуляциялау жэне шығындардың есебі
54. Депозиттік операцияларының есебі жэне аудиті
55. Экспорт-импорт операцияларының есебі жэне аудиті
56. Кәсіпорынның қаржылық есептілігінің қалыптастыруы жэне оның аудиті

57. Бюджеттік мекемелерде ерекшеліктер бойынша шығындардың есебін жэне
бақылауын ұйымдастыру
58. Есеп жэне аудит құрылыста жэне оның кемелдігі
59. Есеп жэне баға негізгі қаражаты жэне талдау нәтижесі жэне олардың
қолданылуы
60. Өндірістегі есеп шығындары жэне калькуляциялау өнімнің өзіндік құны
61. Мойындау,есеп жэне талдау дебиторлық берешек көтерме ұйымда
62. Өндірісте Экономикалық негіздеу есептік саясатты жүргізу
63. Есептеу жүйесін шағын кэсіпорында оңтайландыру
64. Бухгалтерлік есеп тауарлардың козғалысы бөлшек саудада
65. Бухгалтерлік есеп дағдарысты рәсімдеу бойынша операциялар
66. Есеп жэне талдаудың негізгі принциптері мен келешек дамуы.
67. Тауарлардың кедендік режимде операциялардың ауыстырылуы есеп жэне
анализдің ерекшеліктері
68. Бухгалтерлік жэне салықтық қателердің қаржылық нэтижелердің бағаға әсері
69. Есеп жэне аудиттің жөндеуге шығындары қайта кұру жэне жаңғырту негізгі
қаражаты
70. Есеп жэне аудит есеп беретін адам жэне басқадай қарызгер
71. Қаржылық нәтижелердің ұйымдарының бухгалтерлік жэне салықтық есебі
72. Есеп жэне аудит бары негізгі қаражаттардың козғалысы
73. Саудалық ұйымдардың сатуға есеп шығындары
74. Импорттық операциялардың бухгалтерлік есебі Кедендік одақта жэне
олардың жетілдіру жолдары
75. Бухгалтерлік жэне салықтық есеп айырысу корпоративті табыс салығына.
76. Есеп жэне аудитті жапданған негізгі қаражаттар жэне олардың жетілдіру
жолдары
77. Мемлекеттік мекемелердің есептік қызметтің реттелуі қоғамдық сектордағы
қаржылық есеп-қисаптың халықаралық үлгісі
78 Сақтандыру компанияларды бухгалтерлік есеп жэне аудиті
79.Шетелдік валюта операцияларының ерекшеліктері жэне оның есебі
80. Кәсіпорынның несиесінің есебі жэне қарызы
81. Тысқары есептің жургізілуінің ерекшеліктері жэне мінездемесі
82. Бухгаитерлік операциялардың есебі жэне оны жүргізу ерекшеліктері, бағалық
қағаздармен байланысы
«Қаржы жэне есеп» кафедрасында қарастырылған
«Һ »
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6М050900 Қаржы мамндығь
диссертациялардын тақырын і ары
Қазіргі кездегі ҚР-ның тұрғын-үйді қаржыландыруын жетілдіру

1
механизмі
2
Халықаралық қаржы нарықтарында жэне институттарында ҚР-ның
қаржы жүйесінің интеграциясы: алғышарттар, мәселелер, перспективалар
3
ҚР-ғы банктік инновациялар және олардың даму бағыттары
4
Инвестициялық тәуекелдіктердің сақтандыру механизмінің дамуы
5
Несие үйымдарының каржы орнықтылығын қамтамасыз етуінің
қазіргі қүралдары
6
ҚР нақты сектор экономикасының қаржы механизмін жетілдіру
7
Өнеркәсіптік кэсіпорын қызметінің бағалар көрсеткіштерінің
балансталған жүйесі
8
Әдістерді жэне компанияның бағалар құнының үлгілерін жетілдіру
9
Несие ұйымдарының банктік дағдарыстары және банкроттық
мэселелері
10 ҚР-ның банк жүйесін дамытуға дүниежүзілік тенденцияларының
ықпалы
11 Фондылық нарықтардың қаржы қүралдары туындыларының дамуы
12 Бағалы қағаздарды қолдануымен қаржы инжинирингі жүйесінің
дамуы
13 Тэуекел шартында нақты инвестициялық жобалар тиімділігінің
бағасы
14 ҚР-ғы сақтандыру компанияларының қаржыландыру қайнарларын
диверсификациялау
15 Қазақстан
Республикасының
сауда
банктеріндегі
тэуекелменеджменті жүйесінің дамуы
16 Қазақстан Республикасында сауда банктерінің қызметін қадағалау
17 Қаржы
лизингінің
теориясы
жэне
тәжірибесі:
Қазақстан
Республикасындағы мойындау, есепке алу жэне салық өндіру.
18 Дағдарыстан кейінгі кезең жағдайларында коммерциялық банктердің
қаржылық тұрақтылығы
19 Қазақстанның коммерциялық банктерінің қазіргі кезеңіндегі несие
тәуекелі мен оның реттеуінің әдістері
20 Инвестициялык жобалардың тиімділік
бағасы: келістер және
эдістеме
21 Тәуекелдердің бас-қару есептерінің шешімдері үшін туынды қаржы
құралдарын қолдану

22 Қазақстандағы жобалық қаржыландыру: ерекшелік, каржыландыру
көздері, даму перспективалары
23 компаниялар қызметінің қаржыландыру көздері(салалар бойынша)
24 Сақтандыру компаниялары қаржы нарығының қатысушылары
сияқты
25 ¥лт аралық корпорациялардың глобалді қаржы стратегиялары
26 Банк қызметіндегі ішкі бақылауын ұйымдастыру.
27 Қаржы делдалдығы жүйесіндегі. банк секторының дамуы
28 Мемлекеттік - әріптестік бөліндісін іске асыруының қаржы
механизмдерін қүрастыру
29 Сауда банктерінде тәуекелдерді басқару механизмін жетілдіру
30 Қазақстан Республикасында шағын жэне орта кәсіпкерлік
қаржыландыруының көздері жэне тетіктері
31 Қазақстан Республикасында инвестициялық процессті реттеу: қаржы
- банк аспектісі
32 ҚР-ның банк жүйесін жаңғыртудың перспективалары
33 Банктік сектор да қаржы бақылау жүйесінің дамуы
34 ҚР-да ой-ақыл меншігі объекттерін коммерциалау кезіндегі қаржы
қатынастары
35 Банктік тәуекелдермен басқару
36 Қазақстанның инвестиция-инновациялық даМуының жағдайы мен
мәселелері.
37 ҚР-да элеуметтік инвестицияның дамуы
38 Кәсіпорынның ақшалай ағымдарын басқару
39 Қазақстан Республикасында жанама салық салу механизмін
жетілдіру
40 Қазақстан Республикасында лизингтік қатынастардың дамуы
41 ҚР-да банк қызметін салықпен реттеу
42 Балансталған банк саясатын қамтамасыз ету: мәселелері жэне шешу
жолдары
43 ҚР қор нарығы: жағдайы, мәселелер жэне даму детерминанттары.
44 ҚР-ның бюджет жүйесіне салық түсімдерін болжау
45 Дамып жатқан нарықтарды инвестициялық портфелімен басқару
46 Қаржы нарықтарын жобалау жэне қаржы инжинирингі
47 Қаржылық инновациялар жэне олардың мемлекеттің қаржы
жүйесінің түрақтылығына ықпалы.
48 ҚР-да коммерциялық банктерінің инвестициялық қызметін қаржынесиелік реттеуі.
49 Қазіргі
кездегі
банктік жэне
өнеркэсіптік капиталының
интеграциясы.
50 Аймақтық экономиканы басқарудың қаржы механизмдері
51 ҚР-ның
қаржы
нарығы:
дамудың
стратегиясы
жэне
перспективалары.
52 Түрақсыз экономика шарттарында кәсіпорындардың дамуының
қаржы стратегиясы.

53 Микроқаржыландыру - аймақтық экономика тұрақтануының қоры
сияқты
54 Өлкенің өнеркәсіптік кэсіпорындарының салық потенциалын
қолдану жэне құрастыру
55 Қаржылық дэрменсіз
компаниялардың факторлары мен
индикаторлары.
56 Халықаралық салықтық жоспарлаудың эдістемесі.
57 ҚР-да бюджеттік үрдісінің дамуы жэне модернизациясы.
58 ҚР-да бюджеттің кассалық орындаудың бағасы.
59 Бюджеттік үрістің ғылыми әдістемесі: мәселелер жэне дамудың
детерминанттары.
60 Қазынашылық - бюджет жүйесін басқарушы субъект ретінде.
61 ҚР қазіргі кездегі
исламдық қаржыландырудыңдамуының
мәселелері мен перспективалары.
62 Өнеркәсіптік кәсіпорындардың
қаржы менеджментінің даму
жүйесі.
63 ҚР ауылшаруашылық саласының қаржыландырудың механизмі.
64 Индустриалдық - инновациялық дамуы жағдайында нақты секторды
қаржы-несиелік қамтамасыз ету.
65 Бюджеттік қарым-қатынастардың жүйесінде
мемлекеттік
саясаттың қазіргі бағыты.
'**
66 ҚР банктік секторының қүрақты қызмет етуін арттыру.
67 Халықаралық қаржы нарығында жэне институтында ҚР қаржы
жүйесінің интеграциясы: алғышарттар, мәселелер жэне перспективалар.
68 ҚР мемлекеттік бюджетін жоспарлау жэне болжау.
69 Қазақстандағы банк қадағаулау жэне оның тиімділігі
70 Толем
карточкапарының
тиімділігі
жэне
оның
ақша
айналымындағы даму келешегі
71 ҚР-ң түрақты экономикалық өсуі мақсатында Несиелік жүйені
жетілдіру
72 ҚР банк секторының дамуындағы мәселелері, нарықтық қатынастар
жағдайында( ҚР Үлттық банкінің мэліметтері бойынша)
73 Сақтандыру ұйымдарының қаржылық аспектілер қызметінде( ҚР-н
мэліметтері бойынша)
74 ҚР түрғын-үймен қамсыздандырудың қаржыландыру механизмдері
қазіргі жағдайда
75 ҚР-ң компанияларының қаржылық қауіпі: теория, әдіснамасы,
басқару
76 Шектелген несиелік ресурстарды оңтайлы бөлу салалық қауіптер
жэне жеке қарызгердің несиеқабілеттілік бағасы
77 Шағын бизнесті реттеудің жетілдіру механизмдері
78 Өнеркәсіптік кэсіпорындардың қаржылық қауіптері
79 Өнеркәсіптік кэсіпорындардың капиталға инвестициялаудың
қаржылық механизмдері

80 Стратегиялық басқаруды Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің
дамуы: бағыттары жэне ұйымдастыру әдістері
81 Қазақстанның экономикасының нақты сектордағы қаржылық
менеджменті
82 Коммерциялық банктердің есеп жэне бақылауды ұйымдастыру
жэне оның эдіснамасы
83 Кешенді эдістің экономикалық бағасы инвестициялық жобалардың
қаржылық қауіпін азайту қазақстандық экономика жағдайында
84 Қазақстан Республикасының Сақтандыру нарығы: теория, тәжірибе
жэне өктем дамуы
85 Банк қызметінде қауіп-менеджменті нэтижесін арттыру
86 Аймақтың инвестициялық элеуетін жетілдіру механизмін басқару
87 Компанияның қаржылық қауіпін жэне бағалау әдістерін басқару
88 Екінші деңгейлі банктердің ішкі бақылауының жүйесін жетілдіру
89 Қазақстан Республикасында шағыи жэне орта бизнес субъектілерді
несиелеу механизімі жэне құралдары
90 Мемлекет-жеке серіктестік қатысушылардың инвестициялық
қызметін қаржылық қамсыздандыру
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