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Перечень дипломных работ  

по специальности 5В050900 «Финансы» 

 

 «Финансовый менеджмент» 

1 Активы предприятия и 

оценка эффективности их 

использования 

Кәсіпорынның активтері 

және оларды пайдаланудың 

тиімділігін бағалау. 

enterprise assets and 

assessment of their 

effectiveness 

2 Управление доходностью и 

деловой активностью 

предприятия  

Кәсіпорынның табыстылығы 

мен іскерлік белсенділігін 

басқару  

Managing profitability and 

business activity of the 

enterprise 

3 Управление денежными 

средствами предприятия  

Кәсіпорынның ақша 

қаражатарын басқару. 

enterprise's cash 

management 

4 Антикризисное финансовое 

управление предприятием 

Кәсіпорынды дағдарысқа 

қарсы қаржылық басқару. 

Anti-crisis financial business 

administration 

5 Диагностика и 

прогнозирование финансового 

состояния предприятия. 

Кәсіпорынның қаржылық 

жағдайының диагностикасы 

және болжау 

Diagnostics and forecasting 

the financial condition of the 

company. 

6 Обязательства компании: 

структура и методы управления.  

Компанияның міндеттілігі: 

құрылымы және әдістері. 

Obligations of the company: 

structure and management 

methods. 

7 Оптимизация методов и 

источников финансирования 

инвестиций. 

Инвестицияларды 

қаржыландыру әдістері мен 

көздерін оңталандыру. 

Optimization of methods 

and sources of investment 

financing. 

8 Оценка финансового 

состояния и пути достижения 

финансовой устойчивости 

предприятия. 

Кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын бағалау және 

қаржылық тұрақтылыққа 

жету жолдары. 

Assessment of the financial 

condition and the 

achievement of financial 

stability. 

9 Платежеспособность и 

ликвидность предприятий и 

пути их укрепления. 

Кәсіпорындардың төлем 

қабілеттігі мен өтімділігі 

және оларды нығайту 

жолдары. 

The solvency and liquidity 

of enterprises and ways of 

enhancing them. 

10 Предотвращение 

банкротства предприятий: 

финансовый аспект. 

Кәсіпорындардың 

банкроттығын алдын алу: 

қаржылық аспект. 

Prevention of bankruptcy: 

the financial aspect. 

11 Привлечение финансовых 

ресурсов с использованием 

лизинга. 

Лизингті пайдаланумен 

қаржылық ресурстарды 

тарту.  

Attraction of financial 

resources with the use of the 

lease. 

12 Роль привлеченных 

ресурсов в финансировании 

инвестиционной деятельности. 

Инвестициялық қызметті 

қаржыландыруда тартылған 

ресурстардың ролі. 

The role of the borrowed 

resources to finance 

investment activity. 

13 Совершенствование 

финансового контроля на 

предприятии. 

Кәсіпорында қаржылық 

бақылауды жетілдіру 

Improvement of financial 

control in the enterprise. 

14 Управление дебиторской и Кәсіпорында дебиторлық Management of accounts 



кредиторской задолженностью 

на предприятии. 

және кредиторлық берешекті 

басқару.  

receivable and accounts 

payable in the enterprise. 

15 Управление денежными 

потоками предприятия  

Кәсіпорынның ақша 

ағымдарын басқару  

Management company's 

cash flow 

16 Управление капиталом 

предприятия. 

Кәсіпорынның капиталын 

басқару 

Management of the 

enterprise capital. 

17 Управление оборотным 

капиталом предприятия и 

повышение эффективности его 

использования. 

Кәсіпорынның айналым 

капиталын басқару және оны 

пайдаланудың тиімділігін 

жоғарылату. 

Working Capital 

Management Company and 

improving the efficiency of 

its use. 

18 Управление запасами 

предприятия 

 Кәсіпорынның қорларын 

басқару 

Management Company 

reserves 

19 Управление рисками 

предприятия. 

Кәсіпорынның тәуекелдерін 

басқару. 

Enterprise Risk 

Management. 

20 Финансовый анализ в 

деятельности компании и 

методы его проведения.  

Қаржылық талдау 

компанияның қызметінде 

және оны жүргізу әдістері 

Financial analysis of the 

company and methods of its 

implementation. 

21 Оценка финансовой 

устойчивости организации и 

разработка мероприятий по ее 

повышению.  

 Қаржылық тұрақтылықтың 

бағасы оны жоғарылатудың  

шараларының талдамасы 

Evaluation of the 

organization's financial 

stability and the 

development of measures 

for its improvement. 

22 Финансовые методы 

управления затратами на 

предприятии. 

Кәсіпорындағы шығындарды 

басқарудың қаржылық 

әдістері. 

Financial cost management 

methods in the enterprise. 

23 Финансовые резервы 

предприятия, их образование и 

использование. 

Кәсіпорынның қаржылық 

резервтері, олардың түзілуі 

мен пайдланылуы. 

Financial reserves of the 

enterprise, their formation 

and use. 

24 Формирование и 

распределение доходов 

предприятия. 

Кәсіпорынның табыстарын 

қалыптастыру және бөлу. 

Formation and distribution 

of business income. 

25 Повышение эффективности 

финансового менеджмента на 

предприятии 

Кәсіпорында қаржы 

менеджментінің тиімділігін 

жоғарылату 

Improving the efficiency of 

financial management in the 

enterprise 

26 Анализ в системе 

управления основными 

средствами предприятия  

Басқару жүйесіндегі анализ 

кәсіпорынның негізгі құралы 

Analysis of the main 

enterprise asset management 

system 

27 Совершенствование методов 

оценки стоимости предприятия. 

Компания құнын бағалаудың 

табыстық тәсілі 

Improvement of methods for 

assessing the value of the 

enterprise. 

28 Использование SWOT-

анализа в процессе принятия 

финансовых решений. 

Қаржылық шешімдерді 

қабылдау үрдісінде SWOT-

талдауды пайдалану 

Using the SWOT-analysis in 

making financial decisions. 

29 Формирование 

рациональной политики 

привлечения заемных средств 

компании. 

Компанияның қарыздық 

қаражаттарын тартудың 

рационалды саясатын 

қалыптастыру  

Formation of a rational 

policy of borrowing 

companies. 

30 Разработка системы 

управления структурой капитала 

для предприятия.  

Басқару жүйесіндегі 

талдаманы кәсіпорынның 

капитал құрылымы үшін 

Working capital 

management system for the 

enterprise. 

31 Бизнес-планирование 

инвестиционных проектов 

Инвестициялық жобалардың 

бизнес-жоспарлауы  

Business planning of 

investment projects 



32 Инвестиционная 

деятельность предприятия как 

основа развития бизнеса 

Кәсіпорынның 

инвестициялық қызметі 

бизнестің даму негізі ретінде  

The investment activities of 

the company as a basis for 

the development of business 

33 Совершенствование 

управления финансовыми 

ресурсами предприятия 

Кәсіпорынның қаржы 

ресурстарын басқаруды 

жетілдіру  

Improving the management 

of financial resources of the 

enterprise 

34 Выбор источников 

финансирования проектов для 

развития компании 

Қоғамның даму жобалары 

үшін қаржыландыру 

көздерін таңдау 

The choice of sources of 

financing for the company's 

development projects 

35 Финансово-кредитные 

методы государственной 

поддержки малого  и среднего 

бизнеса 

Шағын және орта бизнесті 

мемлекеттік қолдауда5ы 

қаржы және несие әдістері 

Financial and credit methods 

of state support of small and 

medium-sized businesses 

36 Финансовый анализ и 

диагностика риска банкротства 

субъектов хозяйствования 

Қаржылық талдау және 

бизнес субъектілерінің 

банкроттық тәуекел болжауы 

Financial analysis and 

diagnosis of the risk of 

bankruptcy of business 

entities 

37 Совершенствование 

организации и проведения 

анализа финансовой 

деятельности предприятия  

Ұйымдастыру және 

кәсіпорынның қаржылық 

қызметін жетілдіруді талдау 

Improving the organization 

and the analysis of financial 

activity of the enterprise 

38 Международные расчеты 

предприятия: организация, 

механизм функционирования 

Халықаралық 

кәсіпорындардың есеп 

айырысулары : 

ұйымдастыру, жұмыс істеу 

тетігі 

International payments 

Enterprise: organization, 

functioning mechanism 

«Банковское дело» 

39 Оценка финансовых 

результатов коммерческого 

банка. 

Коммерциялық банктің 

қаржылық нәтижелерін 

бағалау. 

Evaluation of the financial 

results of the commercial 

bank. 

40 Оценка ликвидности и 

платежеспособности 

коммерческого банка 

Коммерциялық банктің 

өтімділігі мен төлем 

қабілеттілігін бағалау 

Evaluation of the liquidity 

and solvency of the 

commercial bank 

41 Оценка финансового 

состояния коммерческих банков 

Коммерциялық банктердің 

қаржылық жағдайын 

бағалау. 

Assessment of the financial 

condition of commercial 

banks 

42 Банковские риски, методы 

их оценки и способы 

минимизации. 

Банктік тәуекелдер, оларды 

бағалу әдістері және 

минималдау тәсілдері. 

Banking risks, methods of 

assessment and ways to 

minimize. 

43 Банковский аудит и его роль 

в обеспечении устойчивости 

коммерческого банка. 

Банктік аудит және 

коммерциялық банктің 

тұрақтылығын қамтамасыз 

етуде оның ролі. 

Bank audit and its role in 

ensuring the stability of the 

commercial bank. 

44 Банковский менеджмент и 

особенности его модернизации. 

Банктік менеджмент және 

оны жаңарту ерекшеліктері 

Bank management and the 

peculiarities of its 

modernization. 

45 Валютные операции и 

управление валютными рисками 

в коммерческих банках. 

Валюталық операциялар 

және коммерциялық 

банктерде валюталық 

тәуекелдерді басқару. 

Foreign exchange 

transactions and currency 

risk management in 

commercial banks. 

46 Вклады населения как 

источник формирования 

Халық салымдары 

коммерциялық банктің 

Deposits of the population 

as a source of the resource 



ресурсной базы коммерческого 

банка. 

ресурстық базасының 

қалыптасу көзі ретінде. 

base of commercial banks. 

47 Депозитная политика 

коммерческого банка и ее 

влияние на прибыль и 

ликвидность банка. 

Коммерциялық банктің 

депозиттік саясаты және 

оның банктің табысы мен 

өтімділігіне әсері. 

Deposit policy of 

commercial bank and its 

influence on the bank's 

earnings and liquidity. 

48 Залог как форма 

обеспечения возвратности 

банковских ссуд и методы его 

оценки. 

Кепілдеме банктік 

қарыздардың 

қайтарымдылығын 

қамтамасыз ету нысаны 

ретінде және оны бағалау 

әдістері. 

Deposit as a form of security 

for the repayment of bank 

loans and its assessment 

methods. 

49 Капитал коммерческих 

банков: оценка достаточности и 

пути увеличения.  

Коммерциялық банктердің 

капиталы: жеткіліктігін 

бағалау және ұлғайту 

жолдары.  

Capital of commercial 

banks: assessment of the 

adequacy and ways to 

increase. 

50 Кредитная политика 

коммерческого банка и факторы, 

ее определяющие. 

Коммерциялық банктің 

несиелік саясаты және оны 

анықтайтын факторлар. 

The credit policy of the 

commercial bank and its 

determining factors. 

51 Кредитные операции 

коммерческих банков и их роль 

в развитии реального сектора 

экономики. 

Коммерциялық банктердің 

несиелік операциялары 

және экономиканың нақты 

секторының дамуында 

олардың ролі. 

Credit operations of 

commercial banks and their 

role in the development of 

the real economy. 

52 Кредитование 

инвестиционных проектов в 

коммерческих банках и их 

анализ. 

Коммерциялық банктерде 

инвестициялық жобаларды 

несиелеу және оларды 

талдау. 

Crediting of investment 

projects in commercial 

banks and their analysis. 

53 Модели управления 

доходностью в коммерческом 

банке   

Коммерциялық банктің 

кірістеріннің басқарудағы 

үлгілері 

Yield management models 

in a commercial bank 

54 Операции коммерческих 

банков с ценными бумагами. 

Коммерциялық банктердің 

бағалы қағаздармен 

операциялары. 

Transactions of commercial 

banks with securities. 

55 Организация безналичного 

денежного оборота в банках 

второго уровня, его развитие и 

пути совершенствования. 

Екінші деңгейдегі 

банктерде қолма-қол 

ақшасыз айналымды 

ұйымдастыру, оның дамуы 

және жетілдіру жолдары. 

Organization of non-cash 

turnover in the second-tier 

banks, its development and 

ways to improve. 

56 Особенности инвестиционной 

политики коммерческих банков 

в Республике Казахстан. 

Қазақстан Республикасында 

коммерциялық банктердің 

инвестициялық саясатының 

ерекшеліктері. 

Features of the investment 

policy of commercial banks 

in the Republic of 

Kazakhstan. 

57 Особенности кредитования 

сельхозтоваропроизводителей в 

Республике Казахстан. 

Қазақстан Республикасында 

ауыл шаруашылығы 

тауарларын өндірушілерді 

несиелеу ерекшеліктері. 

Features of agricultural 

lending in the Republic of 

Kazakhstan. 

58 Особенности кредитования 

юридических лиц.  

Заңды тұлғаларды несиелеу 

ерекшеліктері. 

Features of corporate 

lending. 

59 Оценка деятельности 

коммерческих банков: 

традиционные и новые подходы. 

Коммерциялық банктердің 

қызметін бағалау: дәстүрлі 

және жаңа тәсілдер. 

Evaluation of the 

commercial banks: the 

traditional and new 



approaches. 

60 Оценка финансовой 

устойчивости коммерческого 

банка и пути её укрепления. 

Коммерциялық банктің 

қаржылық тұрақтылығын 

бағалау және оны нығайту 

жолдары. 

Evaluation of the financial 

stability of the commercial 

bank and ways of its 

strengthening. 

61 Проблемы и перспективы 

использования лизинговых 

операций. 

Лизингтік операцияларды 

пайдаланудың мәселелері 

мен болашағы 

Problems and prospects of 

leasing operations. 

62 Проблемы и перспективы 

развития ипотечного 

кредитования в Республике 

Казахстан.  

Қазақстан Республикасында 

ипотекалық несиелеудің 

мәселелері мен даму 

болашағы. 

Problems and prospects of 

development of mortgage 

lending in the Republic of 

Kazakhstan. 

63 Развитие механизма 

обеспечения возвратности 

банковских ссуд, пути его 

совершенствования. 

Банктік қарыздардың 

қайтарымдылығын 

қамтамасыз ету 

механизмінің дамуы, оны 

жетілдіру жолдары. 

The development of a 

mechanism to ensure the 

repayment of bank loans, 

ways of its improvement. 

64 Развитие нетрадиционных 

банковских операций в 

Республике Казахстан. 

Қазақстан Республикасында 

дәстүрлі емес банктік 

операциялардың дамуы. 

The development of non-

traditional banking 

operations in the Republic of 

Kazakhstan. 

65 Роль и место ценных бумаг в 

формировании ресурсной базы 

коммерческого банка. 

Коммерциялық банктің 

ресурстық базасының 

қалыптасуындағы бағалы 

қағаздардың мәні мен орны. 

The role and place of the 

securities in the formation of 

the resource base of 

commercial banks. 

66 Совершенствование 

депозитной политики банков 

второго уровня. 

Екінші деңгейдегі 

банктердің депозиттік 

саясатын жетілдіру. 

Improving the deposit policy 

of commercial banks. 

67 Совершенствование системы 

электронных платежей 

коммерческими банками. 

Коммерциялық банктермен 

электронды төлемдер 

жүйесін жетілдіруі. 

Improvement of the system 

of electronic payments by 

commercial banks. 

68 Состояние и перспективы 

развития системы жилищного 

кредитования в Республике 

Казахстан. 

Қазақстан 

Республикасындағы тұрғын 

үйді несиелендіру жүйесінің 

жағдайы және даму 

болашағы. 

Status and prospects of 

development of mortgage 

lending in the Republic of 

Kazakhstan. 

69 Состояние кредитной 

системы в Казахстане и 

перспективы ее развития. 

Қазақстанда несие 

жүйесінің жағдайы және 

оның даму болашағы. 

Condition of the credit 

system in Kazakhstan and 

prospects of its 

development. 

70 Стратегия коммерческого 

банка и ее роль в повышении 

конкурентоспособности 

кредитной организации  

Коммерциялық банктің 

стратегиясы және оның 

несиелік ұйымның 

бәсекегеқабілеттігінің рөлі 

Commercial bank strategy 

and its role in enhancing the 

competitiveness of the credit 

institution 

71 Управление активными 

операциями банка.  

Банктің активтік 

операцияларын басқару. 

Management of the bank's 

active operations. 

72 Управление привлеченными 

ресурсами банка. 

Банктің тартылған 

ресурстарын басқару. 

Bank attracted Resources 

Management. 

73 Управление проблемными 

кредитами в коммерческих 

банках. 

Коммерциялық банктерде 

мәселелі несиелерді 

басқару. 

Management of problem 

loans in commercial banks. 

74 Управление рисками Коммерциялық банктің Management of Commercial 



коммерческого банка. тәуекелдерін басқару Bank Risk. 

75 Финансовая устойчивость 

банка и механизмы её 

обеспечения.  

Банктің қаржылық 

тұрақтылығы және оны 

қамтамасыз ету 

механизмдері.  

Financial sustainability of 

the bank and its enforcement 

mechanisms. 

76 Рейтинговая система оценки 

платежеспособности заемщика 

банка. 

Банк қарыз алушысының 

төлем қабілеттігін 

бағалаудың рейтингтік 

жүйесі 

The rating system evaluating 

the solvency of the bank 

borrower. 

77 Электронные услуги 

коммерческих банков. 

Коммерциялық банктердің 

электронды қызметтері. 

Electronic services of 

commercial banks. 

78 Проблемы и перспективы 

современных банковских 

технологий в условиях кризиса. 

Дағдарыс жағдайларында 

заманауи банктік 

технологиялардың 

мәселелері мен болашағы  

Problems and prospects of 

modern banking 

technologies in the 

conditions of crisis. 

79 Финансовые ресурсы банка и 

источники их формирования. 

Банктің қаржылық 

ресурстары және олардың 

қалыптасу көздері. 

The financial resources of 

the bank and the sources of 

their formation. 

80 Управление рентабельностью 

банковских продуктов  

Банктік өнімдерді 

табыстылық басқару 

Management of profitability 

of banking products 

81 Процентная политика 

коммерческого банка: понятие и 

особенности её формирования   

Коммерциялық банктердің 

пайыздық саясаты:түсінігі 

және  оның құрылу 

ерекшелігі 

The interest rate policy of 

the commercial bank: the 

concept and features of its 

formation 

82 Исламское финансирование  в 

Казахстане: состояние, 

проблемы и перспективы  

Қазақстандағы ислам 

қаржыландыруы: ахуалы, 

мәселелер және келешегі 

Islamic finance in 

Kazakhstan: status, 

problems and prospects 

83 Автоматизация банковских 

услуг: тенденции их развития  

Банк қызметтерін 

автоматтандыру  

Automation of banking 

services: trends in their 

development 

84 Микрокредитование в 

Казахстане: современное 

состояние и перспективы 

развития 

Қазақстандағы 

микронесиелеу: қазіргі 

жағдайы және даму 

болашағы 

Microcredit in Kazakhstan: 

current state and prospects 

of development 

85 Страхование и гарантии 

банковских вкладов населения в 

Казахстане  

Қазақстанда халықтың банк 

салымдарын сақтандыру 

және кепіл беру 

Insurance and guarantee 

bank deposits of the 

population in Kazakhstan 

86 Формирование системы 

управления качеством 

банковских услуг 

Жүйесін қалыптастыру 

сапасын басқару банктік 

қызмет 

Formation of the quality 

management system of 

banking services 

87 Совершенствование 

кредитно-финансовой системы  

поддержки малого и среднего 

бизнеса   

Жетілдіру, несие-қаржы 

жүйесі шағын және орта 

бизнесті қолдау 

Improving the credit and 

financial system to support 

small and medium-sized 

businesses 

88 Совершенствование системы 

внутреннего контроля в банках 

второго уровня 

Екінші деңгейдегі 

банктерде ішкі бақылау 

жүйесін жетілдіру 

Improvement of the internal 

control system in banks 

89 Нaциoнaльнaя бaнкoвскaя 

систeмa: тeoрия, прaктикa и 

приoритeты институциoнaльных 

прeoбрaзoвaний  

Ұлттық банк жүйесі: 

теория, тәжірибе және 

басымдықтары институттық 

өзгерістер 

Natsionalnaya bankovskaya 

sistema: teoriya, praktika 

and prioritety 

institutsionalnyh 

preobrazovany 



90 Банковская гарантия как 

способ обеспечения исполнения 

обязательств: мировой опыт и 

Казахстанская практика 

Банктік кепілдік 

қамтамасыз ету тәсілі 

ретінде міндеттемелерді 

орындау: әлемдік тәжірибе 

және Қазақстан практикасы 

Bank guarantee as a way to 

ensure the fulfillment of 

obligations: international 

experience and practice of 

Kazakhstan 

91 Повышение эффективности 

деятельности банков с 

государственным участием, 

банков с иностранным участием, 

а также региональных банков 

Мемлекетке тиесілі 

банктердің, шетел 

банктердің, сондай-ақ 

өңірлік банктердің 

қызметінің тиімділігін 

арттыру 

Improving the performance 

of state-owned banks, 

foreign banks, and regional 

banks 

92 Максимизация рыночной 

стоимости предприятия и ее 

влияние на структуру капитала 

компании 

Кәсіпорынның нарықтық 

құнын арттыру және оның 

компания капиталының 

құрылымына барынша әсері 

Maximizing the market 

value of the company and its 

impact on the capital 

structure of the company 

93 Создание системы 

управления привлечением 

банковского кредита для 

финансирования деятельности 

предприятия 

Кәсіпорынның қызметін 

қаржыландыру үшін банк 

қарыз қатысуымен бақылау 

жүйесін құру 

Creating a control system 

involving a bank loan to 

finance the activities of the 

enterprise 

94 Банковские группы, их 

деятельность на финансовых 

рынках: зарубежный и 

отечественный опыт 

Банктік топтар мен олардың 

қаржы нарықтарындағы 

қызметі: шетелдік және 

отандық тәжірибе 

Banking groups and their 

activities in the financial 

markets: foreign and 

domestic experience 

95 Слияния и поглощения   

кредитных организаций: 

экономическая природа,   

методы, оценка эффективности 

Несие ұйымдарының бірігуі 

және жұтуы: экономикалық 

табиғат, әдістер, тиімділігін 

бағалау 

Mergers and acquisitions of 

credit institutions: economic 

nature, methods, evaluation 

96 Анализ доходов и расходов 

коммерческого банка их состав, 

структура и пути оптимизации 

Анализ құрамын 

коммерциялық банктің 

кірістер мен шығыстар 

талдау, құрылымы және 

оңтайландыру жолдары 

Analysis of income and 

expenses of a commercial 

bank of their composition, 

structure and ways of 

optimization 

97 Факторинговые операции 

коммерческого банка и оценка 

их эффективности 

Коммерциялық банктің 

факторингтік операциялары 

және олардың тиімділігін 

бағалау 

Commercial bank and an 

assessment of their 

effectiveness Factoring 

98 Банковский пруденциальный 

надзор и пути его 

совершенствования 

Банктық пуденциалдық 

қадағалау және оны 

жетілдіру жолдары 

Bank prudential supervision 

and the ways of its 

improvement 

99 Формирование ресурсной 

базы казахстанских 

коммерческих банков. 

Қазақстанның 

коммерциялық банктерінің 

ресурстық базасын 

қалыптастыру. 

Formation of the resource 

base of commercial banks of 

Kazakhstan. 

100 Ценовая политика банка: 

цели, инструменты и методы 

Банктің баға саясаты: 

мақсаттары, құралдары мен 

әдістері 

The pricing policy of the 

bank: goals, tools and 

techniques 

101 Хеджирование на рынке 

производственных финансовых 

инструментов 

Қаржы құралдарын 

нарықтық өндіріске 

хеджирлеу 

Hedges of the market 

production of financial 

instruments 

102 Тенденции развития 

международных расчетов в 

Коммерциялық банктердің 

қызметіне халықаралық 

Trends in the development 

of international payments in 



деятельности коммерческих 

банков 

төлемдердің даму 

тенденциялары 

the activities of commercial 

banks 

103 Анализ баланса 

современного коммерческого 

банка и пути его 

совершенствования 

Қазіргі заманғы 

коммерциялық банк 

балансын талдау және оны 

жетілдіру жолдары. 

Analysis of the balance of 

modern commercial bank 

and ways of its improvement 

104 Межбанковские 

корреспондентские отношения, 

проблемы их развития на 

современном этапе. 

Банкаралық 

корреспонденттік қарым-

қатынастар, қазіргі 

кезеңдегі даму мәселелері. 

Interbank correspondent 

relationships, problems of 

development at the present 

stage. 

105 Основные направления 

реструктуризации банковского 

сектора 

Банк секторын қайта 

құрылымдау жұмысының 

негізгі бағыттары 

Main directions of 

restructuring the banking 

sector 

«Налогообложение, финансовые рынки, бюджет, пенсионная система и страховой 

рынок» 

106 Механизм налогообложения 

малого и среднего бизнеса в РК. 

ҚР-дағы шағын және орта 

бизнесті салық салу 

механизмі. 

The mechanism of taxation 

of small and medium 

business in Kazakhstan. 

107 Бюджетная политика и ее 

значение в развитии экономики. 

Бюджеттік саясат және 

экономиканың дамуында 

оның маңызы. 

Fiscal policy and its role in 

economic development. 

108 Бюджетный процесс как 

совокупность действий по 

осуществлению финансово-

бюджетной политики. 

Бюджеттік үрдіс қаржы-

бюджеттік саясатты жүзеге 

асыру бойынша әрекеттер 

жиынтығы ретінде. 

The budget process as a set 

of actions for the 

implementation of fiscal 

policy. 

109 Налоговое регулирование 

банковской деятельности. 

Банктік қызметті салықтық 

реттеу. 

The tax regulation of 

banking activities. 

110 Механизм использования 

бюджетных ресурсов. 

Бюджеттік ресурстарды 

пайдалану механизмі. 

The mechanism of the use of 

budgetary resources. 

111 Механизм финансирования 

сельского хозяйства и пути его 

совершенствования. 

Ауыл шаруашылығын 

қаржыландыру механизмі 

және оны жетілдіру 

жолдары. 

Mechanism of financing of 

agriculture and ways to 

improve it. 

112 Налоговая система и ее 

функционирование на 

современном этапе. 

Қазіргі сатыдағы салық 

жүйесі және оның қызмет 

етуі. 

The tax system and its 

functioning at the present 

stage. 

113 Налоговое планирование и 

оптимизация налогообложения 

на предприятии. 

Салықтық жоспарлау және 

кәсіпорында салық салуды 

оңтайландыру. 

Tax planning and tax 

optimization in the 

enterprise. 

114 Особенности управления 

финансами в организациях 

образования. 

Білімді ұйымдастыруда 

мекемелерде қаржыларды 

басқару ерекшеліктері. 

Features of financial 

management in educational 

organizations. 

115 Проблемы пенсионного 

обеспечения в РК в 

современных условиях 

Қазіргі жағдайы ҚР-дағы 

зейнетақымен қамтамасыз 

ету мәселелері. 

pension problems in the 

Republic of Kazakhstan in 

modern conditions 

116 Перспективы развития 

страхования в Республике 

Казахстан. 

Қазақстан Республикасында 

сақтандырудың даму 

болашағы. 

Prospects for the 

development of insurance in 

the Republic of Kazakhstan. 

117 Проблемы налогового 

регулирования экономики. 

Экономиканы салықтық 

реттеу мәселелері. 

Issues of the tax regulation 

of the economy. 

118 Проблемы формирования 

доходов местных бюджетов и 

Жергілікті бюджеттің 

табыстарын қалыптастыру 

Problems of formation of 

incomes of local budgets 



пути их решения. мәселелері және оларды 

шешу жолдары. 

and their solutions.ъ 

119 Роль налогового 

планирования на предприятии. 

Кәсіпорында салықтық 

жоспарлаудың ролі. 

The role of tax planning at 

the enterprise. 

120 Управление доходами и 

расходами местного бюджета и 

эффективность их 

использования 

Жергілікті бюджеттің 

табыстары мен 

шығындарын басқару және 

оларды пайдалану тиімділігі 

Management of revenues 

and expenditures of the local 

budget and the effectiveness 

of their use 

121 Финансовые результаты 

деятельности страховой 

организации и особенности их 

формирования в современных 

условиях  

Сақтандыру 

ұйымдарындағы қаржылық 

нәтижелердің ерекшеліктері 

және олардың қазіргі заман 

жағдайда құрылуы  

Financial results of the 

insurance organization and 

features of their formation in 

modern conditions 

122 Финансовый аспект 

государственно – частного 

партнерства в РК. 

ҚР - да мемлекеттік - жеке 

серіктестіктің қаржылық 

аспектісі. 

The financial aspect of 

public - private partnership 

in the Republic of 

Kazakhstan. 

123 Финансовое обеспечение 

социальной защиты населения 

РК. 

ҚР халқын әлеуметтік 

қорғауды қаржылық 

қамтамасыз етуі. 

Financial support for social 

protection of population of 

RK. 

124 Роль государственного 

бюджета в реализации 

социально – экономической 

политики государства.  

Мемлекеттің әлеуметтік-

экономикалық саясатын іске 

асырудағы мемлекеттік 

бюджеттің рөлі.  

The role of the state budget 

in the implementation of 

socio - economic policy. 

125 Состояние и перспективы 

развития почтово-

сберегательных услуг в 

Казахстане  

Қазақстандағы пошталық-

жинақтаушы қызметтердің 

дамуы, перспективалары 

және жағдайы 

Status and prospects of 

development of postal 

savings services in 

Kazakhstan 

126 Формирование и 

использование местных 

бюджетов. 

Жергілікті бюджеттерді 

қалыптастыру және 

пайдалану. 

Formation and use of local 

budgets. 

127 Управление финансовыми 

ресурсами единого 

накопительного пенсионного 

фонда в Республике Казахстан  

Қазақстан Республикасында 

бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қорының 

қаржылық ресурстарын 

басқару 

Management of financial 

resources of a single 

accumulative pension fund 

in the Republic of 

Kazakhstan 

128 Планирование расходов 

учреждений здравоохранения и 

их финансирование 

Денсаулық сақтау 

мекемелерінің шығыстарын 

жоспарлау және оларды  

қаржыландыру 

Planning costs of health care 

institutions and their 

financing 

129 Эффективность управления 

расходов на образование РК  

ҚР білім беруге 

жұмсалатын шығыстардың 

басқару тиімділігі 

Efficiency in the Republic of 

Kazakhstan education 

spending control 

130 Особенности формирования 

и использования финансовых 

ресурсов страховых организаций 

Ұйымдардың сақтандыру 

ресурстарын қаржылық 

қолдану және қалыптастыру 

ерекшеліктері 

Features of formation and 

use of financial resources of 

insurance companies 

131 Финансирование и 

совершенствование системы 

образования РК 

ҚР білім беру жүйесін 

дамыту және 

қаржыландыру 

financing and improvement 

of the education system of 

Kazakhstan 

132 Анализ источников 

финансирования учреждений 

Денсаулық сақтау 

ұйымдардың қаржыландыру 

Analysis of financing 

sources of health facilities 



здравоохранения көздерін талдау  

133 Финансирование 

учреждения здравоохранения на 

основе платных медицинских 

услуг 

Ақылы медициналық 

қызметтер негізінде 

денсаулық сақтау 

ұйымдарын қаржыландыру  

Financing health care 

facilities on the basis of paid 

medical services 

134 Оптимизация финансовых 

потоков в здравоохранении 

Денсаулық сақтаудағы 

қаржылық ағымдарды 

оптимизациялау  

Optimization of financial 

flows in health care 

135 Совершенствование 

управления финансирования 

бюджетных организаций 
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басқарудың жетілдіруі   

Improvement of financial 

management of budgetary 

organizations 
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Перечень тем магистерских диссертаций 

специальности 6М050900 «Финансы» 

 

1. Совершенствование 

системы финансирования 

жилищного обеспечения РК в 

современных условиях 

Замануаи жағдайда ҚР-ның 

тұрғын үй құрылысын 

қамтамасыз етудің 

қаржыландыру жүйесін 

жетілдіру  

Improving the system of 

financing housing for the 

Republic of Kazakhstan in 

modern conditions 

2. Интеграция финансовой 

системы РК в международные 

финансовые рынки и 

институты: предпосылки, 

проблемы, перспективы 

Халықаралық қаржы нарығы 

мен институттарындағы 

Қазақстан Республикасының 

қаржы жүйесінің интеграциясы: 

алғышарттары, проблемалары, 

келешектері 

Integration financial system 

of the Republic of 

Kazakhstan in the 

international financial 

markets and institutions: 

background, problems and 

prospects 

3. Банковские инновации и 

направления их развития в РК 

ҚР-дағы банктік инновациялар 

және олардың даму бағыттары 

Banking innovations and 

their development directions 

in the Republic of 

Kazakhstan 

4. Развитие механизмов 

страхования инвестиционных 

рисков 

Инвестициялық тәуекелдерді 

сақтандыру механиздерін 

дамыту 

Development of investment 

risk insurance mechanisms 

5. Современные 

инструменты обеспечения 

финансовой устойчивости 

кредитных организаций 

Несие ұйымдарының қаржылық 

тұрақтылығын қамтамасыз 

етудегі қазіргі заманауи 

құралдар  

Modern instruments to 

ensure financial stability of 

credit unions 

6.  Совершенствование 

механизма финансирования 

реального сектора экономики 

РК 

ҚР-да экономиканың нақты 

секторын қаржыландыру 

механизмін жетілдіру  

Improvement of the 

financial mechanism of the 

real sector of the economy 

Republic of Kazakhstan 

7. Сбалансированная 

система показателей оценки 

деятельности промышленного 

предприятия  

Өндірістік кәсіпорынның 

қызметін бағалау 

көрсеткіштерінің теңгерілген 

жүйесі  

Balanced scorecard  

assessment of activities 

 of the industrial enterprise 

8. Совершенствование 

методов и моделей оценки 

стоимости компании 

Компанияның құнын бағалау 

модельдері мен әдістерін 

жетілдіру 

Improving the working 

methods and the evaluation 

of the company's value 

9. Банковские кризисы и 

проблемы банкротства 

кредитных организаций  

Банктік дағдарыстар мен несие 

ұйымдарының банкроттық 

мәселелері  

Banking crises and 

problems of the bankruptcy 

of credit institutions 

10. Влияние мировых 

тенденций на развитие 

банковской системы РК 

ҚР – ның банк жүйесін 

дамытуына әлемдік үдерістің 

әсері 

The impact of global trends 

in the development of 

Kazakhstan's banking 

system 



11. Развитие системы 

финансового инжиниринга на 

предприятии 

Кәсіпорындағы қаржылық 

инжирингтің жүйесін дамыту 

The development of 

financial engineering 

systems at the enterprise 

12. Оценка эффективности 

реальных инвестиционных 

проектов в условиях риска 

Тәуекел жағдайында нақты 

инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалау 

The assessment of 

efficiency of real investment 

projects under conditions of 

risk 

13. Перспективы развития 

страхового рынка РК 

ҚР – да сақтандыру нарығының 

даму болашағы 

The prospects development 

of the insurance market of 

the Republic of Kazakhstan 

14. Развитие системы риск-

менеджмента в коммерческих 

банках Республики Казахстан 

ҚР – ның коммерциялық 

банктерінде тауекел – 

менеджмент жүйесін дамыту 

The development of the risk 

management system in the 

commercial banks of the 

Republic of Kazakhstan 

15. Теория и практика 

финансового лизинга: 

признание, учет и 

налогообложение в Республике 

Казахстан.  

Қаржы лизингінің теориясы мен 

тәжірибесі: Қазақстан 

Республикасында тану, есеп 

және салық салу 

The theory and practic of 

financial leasing: the 

recognition, accounting and 

taxation in the Republic of 

Kazakhstan 

16. Оценка финансовой 

устойчивости коммерческих 

банков  

Коммерциялық банктің 

қаржылық тұрақтылығын 

бағалау 

The assessment of 

commercial banks financial 

stability 

17. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов: 

подходы и методология  

Инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалау: 

көзқарастары мен әдістемесі 

Assessment of the 

effectiveness investment 

projects: approaches and 

methodologies 

18. Источники 

финансирования деятельности 

компаний (по отраслям) 

Компания қызметінің 

қаржыландыру көздері (салалар 

бойынша) 

The sources of financing the 

activities of companies (by 

industry) 

19. Страховые компании как 

участники финансового рынка 

Сақтандыру компаниялары 

қаржы нарығының 

қатысушылары ретінде  

The insurance companies 

such as financial market 

participants 

20. Глобальные финансовые 

стратегии транснациональных 

корпораций 

Трансұлттық 

корпорациялардың жаһандық 

қаржы стратегиялары 

The global financial  

strategies  of transnational  

corporations 

21. Организация 

внутреннего контроля в 

банковской деятельности 

Банктік қызметінде ішкі 

бақылауды ұйымдастыру 

The organization of internal 

control in banking activities 

22. Источники  и 

механизмы финансирования 

малого и среднего бизнеса в 

Республике Казахстан 

Қазақстан Республикасындағы 

шағын және орта бизнесті 

қаржыландыру механизмдері 

мен дереккөздері 

Sources and mechanisms of 

financing of small and 

medium business in the 

Republic of Kazakhstan 

23. Перспективы 

модернизации банковской 

системы РК 

Қазақстан Республикасының 

банк жүйесінің 

модернизациялау келешегі 

Prospects for the 

modernization the Republic 

of Kazakhstan's banking 

system 

24. Развитие системы 

финансового контроля в 

банковском секторе  

Банк секторындағы қаржылық 

бақылау жүйесін дамыту 

Development of the system 

of financial control in the 

banking sector 

25. Состояние и проблемы 

развития инвестиционно – 

инновационной сферы 

Қазақстанда инвестициялық – 

иновация саласын дамыту 

мәселелері мен жағдайы 

Status and Problems of 

Development of investment 

- innovative sphere in 
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Казахстана  Kazakhstan 

26. Перспективы и 

приоритеты развития 

социального инвестирования в 

РК 

Қазақстандағы әлеуметтік 

инвестициялардың даму 

басымдықтары мен келешегі 

Perspectives and priorities 

of the development of social 

investment in the Republic 

of Kazakhstan 

27. Управление денежными 

потоками предприятия  

 

 Кәсіпорынның ақша 

қаражаттарын ағымын басқару 

Enterprise cash flow 

management 

28. Совершенствование 

механизма косвенного 

налогообложения в Республике 

Казахстан 

Қазақстан Республикасындағы 

жанама салық салу механизмін 

жетілдіруі 

Perfection of the mechanism 

of indirect taxation in the 

Republic of Kazakhstan 

29. Развитие лизинговых 

отношений в Республике 

Казахстан 

Қазақстан Республикасындағы 

лизингтік қатынастарды дамыту 

Development of leasing 

relations in the Republic of 

Kazakhstaт 

30. Налоговое 

регулирование банковской 

деятельности в РК 

Қазақстан Республикасында 

банктік қызметтін салықтық 

реттеуі 

Tax regulation of banking 

activities in the Republic of 

Kazakhstan 

31. Обеспечение 

сбалансированной банковской 

политики: проблемы и пути 

решения. 

Теңдестірілген банктік саясатты 

қамтамасыз ету:  мәселелері 

мен шешу жолдары  

Ensuring a balanced 

banking policy: problems 

and solutions 

32. Фондовый рынок РК: 

состояние, проблемы и 

детерминанты развития 

Қазақстан Республикасының 

қор нарығы: жағдайы, 

мәселелері және даму 

детерминанттары 

The stock market the 

Republic of Kazakhstan: 

state, problems and 

determinants of 

development 

33. Прогнозирование 

налоговых поступлений в 

бюджетную систему РК 

Қазақстан Республикасындағы 

бюджеттік жүйесінің салық 

түсімдерін болжауы 

Prediction tax revenues to 

the budget system of the 

Republic of Kazakhstan 

34. Управление 

инвестиционным портфелем на 

предприятии 

Кәсіпорындағы инвестициялық 

қоржынды басқару 

Investment portfolio 

management in the 

enterprise 

35. Моделирование 

финансовых рынков и 

финансовый инжиниринг 

Қаржылық нарықтарды және 

қаржылық инжинирингті 

модельдеу  

Modelling of financial 

markets and financial 

engineering 

36. Финансовые инновации 

и их влияние на стабильность 

финансовой системы 

государства 

Қаржылық инновациялар  

және олардың мемлекеттің 

қаржылық жүйесінің 

тұрақтылығына әсер етуі 

Financial innovations and 

their impact on the stability 

of the financial system of 

the state 

37. Финансово-кредитное 

регулирование инвестиционной 

деятельности коммерческих 

банков в РК. 

Қазақстан Республикасындағы 

коммерциялық банктердің 

инвестициялық қызметінің 

қаржы-несилік реттеуі. 

Financially-credit regulation 

of investment activity of 

commercial banks in the 

Republic of Kazakhstan 

38. Интеграция банковского 

и промышленного капитала в 

современных условиях. 

Қазіргі жағдайдағы 

өнеркәсіптік капиталдың және 

банктің интеграциясы 

The integration of banking 

and industrial capital in 

modern conditions 

39. Финансовые механизмы 

управления региональной 

экономикой.  

Аймақтық экономиканы 

басқарудың қаржылық 

механизмдері. 

Financial mechanisms of 

regional economic 

governance 

40. Финансовый рынок РК: 

стратегия и перспективы 

Қазақстан Республикасының 

қаржы нарығы: стратегия мен 

The financial market of 

Kazakhstan: strategy and 



развития.  даму болашағы development prospects 

41. Финансовая стратегия 

развития предприятий в 

условиях нестабильной 

экономики. 

Тұрақсыз экономика 

жағдайындағы кәсіпорын 

дамуының қаржы стратегиясы 

Financial strategy of 

enterprise development in 

an unstable economy 

42. Формирование и 

использование налогового 

потенциала промышленных 

предприятий. 

Өнеркәсіп кәсіпорындарының 

салықтық әлеуетін 

қалыптастыруы және 

пайдалануы 

Formation and use of the tax 

potential of industrial 

enterprises 

43. Факторы и индикаторы 

финансовой несостоятельности 

компании  

Компанияның қаржылық 

дәрменсіздіктің көрсеткіштері 

мен факторлары  

Factors and Indicators of 

financial insolvency of the 

company 

44. Развитие и 

модернизация бюджетного 

процесса в РК. 

Қазақстан Республикасындағы 

бюджет процесін жаңғырту 

және дамыту 

Development and 

modernization of the budget 

process in the Republic of 

Kazakhstan 

45. Научная методология 

бюджетного процесса: 

проблемы, детерминанты 

развития. 

Бюджеттік процестің ғылыми 

әдістемесі: мәселелері, даму 

детерминанттары. 

Scientific methodology of 

the budget process: 

problems, development 

determinants 

46. Казначейства как 

субъект управления бюджетной 

системы. 

Қазынашылықтар бюджеттік 

жүйесін басқару субъектісі 

ретінде 

Treasury as a fiscal 

management system subject 

47. Совершенствование 

системы финансового 

менеджмента промышленного 

предприятия. 

Өнеркәсіптік кәсіпорынның 

қаржылық менеджмент жүйесін 

жетілдіруі 

Improving the financial 

management of an industrial 

enterprise 

48. Совершенствование 

механизма финансирования 

сельскохозяйственной отрасли 

РК. 

ҚР - ның ауыл шаруашылығы 

саласында қаржыландыру 

механизмін жетілдіру 

Improvement of the 

financial mechanism of the 

RK agriculture 

49. Финансово-кредитное 

обеспечение реального сектора 

в условиях индустриально-

инновационного развития. 

Индустриялды-инновациялық 

даму жағдайында нақты 

секторын қаржы-несиелік 

қамтамасыз етуі  

The financial and credit 

support the real sector in the 

conditions of industrial-

innovative development 

50. Современные 

направления государственной 

политики в системе бюджетных 

отношений.  

Бюджеттік қарым-қатынастар 

жүйесіндегі мемлекеттік 

саясаттың заманауи бағыттары. 

Modern directions of the 

state policy in the fiscal 

relations system 

51. Повышение 

стабильности 

функционирования 

банковского сектора РК в 

современных условиях. 

Заманауи жағдайда Қазақстан 

Республикасының банктік 

секторының функциялаудың 

тұрақтылығын арттыру. 

Improved stability of 

functioning of the banking 

sector the Republic of 

Kazakhstan in modern 

conditions 

52. Планирование и 

прогнозирование 

государственного бюджета 

Республики Казахстан. 

Қазақстан Республикасының 

мемлекеттiк бюджетті болжау 

және жоспарлау 

Planning and forecasting of 

the state budget of the 

Republic of Kazakhstan 

53. Банковский надзор в 

Казахстане и его 

эффективность. 

Қазақстандағы банктік 

қадағалауы және оның 

тиімділігі 

Banking supervision in 

Kazakhstan and its 

effectiveness 

54. Совершенствование Қазақстан Республикасындағы Improving lending to ensure 



системы кредитования в целях 

обеспечения устойчивого 

экономического роста в 

Республике Казахстан. 

тұрақты экономикалық өсуді 

қамтамасыз ету мақсатында 

несиелік жүйесін жетілдіру. 

sustainable economic 

growth in the Republic of 

Kazakhstan 

55. Проблемы развития 

банковского сектора 

Республики Казахстан в 

условиях рыночных отношений 

(на материалах Национального 

банка РК). 

Нарықтық қатынастар 

жағдайларында Қазақстан 

Республикасының банктік 

секторының даму мәселелері 

(Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің 

материалдарында) 

Problems of development of 

Kazakhstan's banking sector 

under market conditions (on 

materials of the National 

Bank of Kazakhstan) 

56. Финансовые аспекты 

деятельности страховых 

организаций (на материалах 

Республики Казахстан) 

Сақтандыру компаниялар 

қызметінің қаржылық 

аспектілері (Қазақстан 

Республикасының 

материалдары бойынша) 

Financial aspects of the 

activities of insurance 

companies (on the materials 

of the Republic of 

Kazakhstan) 

57. Финансовые риски 

компаний в Республике 

Казахстан: теория, 

методология, управление 

Қазақстан Республикасындағы 

компанияларының қаржылық 

тәуекелдері: теория, әдіснама, 

басқару. 

Financial risks The 

companies in the Republic 

of Kazakhstan: theory, 

methodology, management 

58. Совершенствование 

механизмов регулирования 

малого бизнеса. 

Шағын бизнесті реттеу 

механизмін жетілдіру 

Improving the small 

business regulation 

mechanisms 

59. Финансовые риски 

промышленных предприятий. 

Өнеркәсіп кәсіпорындарының 

қаржылық тәуекелдері 

Financial risks of the 

industrial enterprises 

60. Финансовый механизм 

инвестирования в капитал 

промышленных предприятий. 

Өнеркәсіптік 

кәсіпорындарының капиталына  

инвестицияландырудың 

қаржылық механизмі 

Financial investment vehicle 

in the capital of industrial 

enterprises 

61. Стратегическое 

управление развитием банков 

второго уровня в Казахстане: 

направления и методы 

организации 

Қазақстандағы екінші 

деңгейдегі банктер дамуының 

стратегиялық басқаруы: 

бағыттары мен ұйымдастыру 

әдістері 

Strategic management of the 

development of second-tier 

banks in the Republic 

Kazakhstan: trends and 

methods of organization 

62. Финансовый 

менеджмент в реальном 

секторе экономики Казахстана. 

Қазақстан экономикасының 

нақты секторындағы қаржылық 

менеджменті. 

Financial management in 

the real sector of economy 

the Republic of Kazakhstan 

63. Комплексная методика 

экономической оценки 

инновационных проектов с 

учетом минимизации 

финансового риска в условиях 

казахстанской экономики 

Қазақстанның экономикалық 

жағдайында қаржылық 

тәуекелді азайту мақсатында 

инновациялық жобаларды 

экономикалық бағалау кешенді 

әдістемесі 

Complex technique of 

economic evaluation of 

innovation projects with a 

view to minimizing the 

financial risk in the 

conditions the Republic of 

Kazakhstan's economy 

64. Страховой рынок 

Республики Казахстан: теория, 

практика и императивы 

развития. 

Қазақстан Республикасының 

сақтандыру нарығы: теориясы, 

тәжірибесі және даму 

императивтері 

The insurance market the 

Republic of Kazakhstan: 

theory, practice, and the 

imperatives of development 

65. Повышение 

эффективности риск-

менеджмента в банковской 

деятельности. 

Банктік қызметінде тәуекел - 

менеджментінің тиімділігін 

арттыру 

Improving the efficiency of 

risk management in banking 



66. Совершенствование 

механизма управления 

инвестиционным потенциалом 

региона 

Аймақтың инвестициялық 

әлеуетін басқару механизімін 

арттыру 

Improving the investment 

potential of the region 

control mechanism 

67. Методы оценки и 

управления финансовыми 

рисками компаний 

Компанияның қаржылық 

тәуекелдерін басқарудың және 

бағалаудың әдістері 

Methods of assessing and 

managing the financial risks 

of the company 

68. Совершенствование 

системы внутреннего контроля 

в банках второго уровня 

Екінші деңгейдегі банктердің 

ішкі бақылау жүйесін жетілдіру 

Improving the internal 

control system in the 

second-tier banks 

69. Инструменты и 

механизмы кредитования 

субъектов малого и среднего 

бизнеса в Республике 

Казахстан 

Қазақстан Республикасында 

шағын және орта бизнес 

субъектілерін несиелендіру 

механизмдері мен құралдары 

Tools and mechanisms for 

crediting of subjects to 

small and medium business 

in the Republic of 

Kazakhstan 

70. Финансовое 

обеспечение инвестиционной 

деятельности участников 

государственно-частного 

партнерства 

Мемлекеттік - жеке меншік 

әріптестіктің инвестициялық 

қызмет қатысушылардың 

қаржылық қамтамасыз етуі 

Financial support of 

investment activity 

participants in public-

private partnership 

71. Современные системы 

управления налоговыми 

рисками в организациях 

Ұйымдардағы салықтық 

тәуекелдерді басқарудың 

замануаи жүйелері  

Modern systems of tax risk 

management in the 

organizations 

72. Особенности 

применения модели 

бюджетирования, 

ориентированного на результат 

в Республике Казахстан  

 Қазақстан Республикасындағы 

нәтижесіне бағдарлаған, 

бюджеттеу моделіннің қолдану 

ерекшеліктері 

Result-oriented in the 

Republic of Kazakhstan 

budgeting model application 

specifications 

73. Управление  затратами 

на предприятии 

Кәсіпорындағы шығынды 

басқару 

Enterprise cost management 

74. Теоретические основы и 

практические аспекты 

проектного анализа 

Жобалық талдаудың 

практикалық аспектілері мен 

теориялық негіздері  

Theoretical foundations and 

practical aspects of project 

analysis 

75. Современная денежно-

кредитная политика 

Республики Казахстан и 

перспективы ее развития 

Қазақстан Республикасындағы 

заманауи несиелік саясат және 

оның даму болашағы  

Modern monetary policy of 

the Republic of Kazakhstan 

and prospects of its 

development 

76. Перспективы развития 

кредитования отрасли 

сельского хозяйства 

коммерческими банками в 

Республике Казахстан 

Қазақстан Республикасындағы 

коммерциялық банктердің ауыл 

шаруашылығы салаларын 

несиелеудегі даму болашағы 

Prospects of  of 

development commercial 

banks credit to agriculture 

sector in the Republic of 

Kazakhstan 

77. Финансирование малого 

и среднего бизнеса на 

кредитном рынке РК: 

проблемы и перспективы 

развития  

Қазақстан Республикасындағы 

несие нарығында шағын және 

орта бизнесті қаржыландыру: 

мәселелері мен даму болашағы 

Financing of small and 

medium-sized businesses in 

the credit market of 

Kazakhstan: Problems and 

Prospects 

78. Управление 

ликвидностью банковского 

сектора в современных 

условиях (на материалах 

Республики Казахстан) 

Заманауи жағдайда банк 

секторының өтімділігін басқару 

(Қазақстан Республикасының 

материалдары бойынша) 

Liquidity management of 

banking sector in modern 

conditions (on materials of 

the Republic of Kazakhstan) 



79. Организация 

деятельности коммерческих 

банков по инвестированию 

реального сектора экономики  

Экономиканың нақты секторын 

инвестициялау бойынша 

коммерциялық банктердің 

қызметін ұйымдастыру 

Organization of activity of 

commercial banks to invest 

the real sector of the 

economy 

 

80. Перспективы развития 

исламского банкинга в 

Казахстане 

Қазақстандағы исламдық 

банкингтің даму болашағы 

Prospects for the 

development of Islamic 

banking in Kazakhstan 

81. Перспективы развития 

исламского страхования в 

Казахстане  

Қазақстандағы исламдық 

сақтандырудың даму болашағы 

Prospects for the 

development of Islamic 

insurance in Kazakhstan 

82. Перспективы развития 

исламских инвестиционных 

фондов в Казахстане  

Қазақстандағы исламдық 

инвестициялық қорларының 

даму болашағы 

Prospects for the 

development of Islamic 

investment funds in 

Kazakhstan 

83. Перспективы развития 

исламского рынка капитала в 

Казахстане  

Қазақстандағы исламдық 

капитал нарығының даму 

болашағы 

Prospects for Islamic capital 

market development in 

Kazakhstan 

84. Проблемы 

регулирования и 

стандартизации исламских 

финансов в мире  

Әлемдегі исламдық 

қаржыландыруды 

стандартизациялау және реттеу 

мәселелері  

Problems of regulation and 

standardization of Islamic 

finance in the world 

85. Управление компанией 

на основе системы 

сбалансированных показателей 

Теңдестірілген жүйе 

көрсеткіштері негізінде 

компанияны басқару 

Management of the 

company on the basis of a 

balanced scorecard 

86. Организация и развитие 

системы риск-менеджмента в 

коммерческих банках 

Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасының 

коммерциялық банктерінде 

тәуекел - менеджмент 

жүйесінің дамытуы және 

ұйымдастыруы 

Organization and 

development of the risk 

management system in the 

commercial banks of the 

Republic of Kazakhstan 

87. Проблемы финансового 

обеспечения развития 

государственно – частного 

партнерства 

Мемлекеттік - жекеменшік 

серіктестіктін дамуын 

қаржылық қамтамасыз ету 

мәселелері 

Problems of financial 

maintenance of public - 

private partnership 

developement 

88. Совершенствование 

механизма управления 

кредитным риском 

коммерческого банка  

Коммерциялық банктің 

несиелік тәуекелді басқару 

механизмін жетілдіру 

Improving of the credit risk 

management mechanism of 

commercial bank 

89. Формирование 

валютного рынка, принципы 

организации и структура. 

Валюталық нарығының 

қалыптастыру, ұйымдастыру 

қағидалары мен құрылымы 

Formation of the foreign 

exchange market, the 

principles of organization 

and structure 

90. Формирование 

эффективной платежной 

системы и инструменты 

разрешения денежного кризиса. 

Тиімді төлем жүйесін 

қалыптастыруы және  

қаржылық дағдарысты рұқсат 

беру құралдары. 

Formation of an effective 

payment system and 

permitting the financial 

crisis instruments 

91. Оценка капитальной 

базы банка: сравнительная 

оценка и пути развития 

отечественной и зарубежной 

практики. 

Банктің капиталдық базасын 

бағалау: салыстырмалы бағалау 

мен отандық және шетелдік 

тәжірибені дамыту жолдары 

Assessment of the bank's 

capital base: comparative 

assessment and the 

development of domestic 

and foreign practice 

92. Новые банковские Жаңа банктік өнімдер: түрлері, The new banking products: 



продукты: виды, технология 

создания, способы внедрения. 

құру технологиясы, жүзеге 

асыру әдістері 

types, technology creation, 

implementation methods 

93. Проблемы оценки и 

обеспечения надежности банка. 

Банктің сенімділігін 

қамтамасыз ету және бағалау 

мәселелері.  

Problems of assessment and 

reliability of the bank 

94. Разработка моделей 

определения цены и 

себестоимости банковских 

услуг и операций. 

Банктік операциялары мен 

қызметтердің өзіндік құнын 

және модельдерді әзірлеудегі 

құнын анықтау 

The development of models 

for determining the price 

and the cost of banking 

services and operations 

95. Оптимизация 

налогообложения в сфере 

предпринимательской 

деятельности.  

Кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы салық салуды 

оңтайландыру 

Tax optimization in 

business 

96. Оптимизация портфеля 

финансовых активов 

коммерческого банка (на 

примере конкретного банка).  

Коммерциялық банктің 

қаржылық активтерінің 

қоржынын оңтайландыру 

(нақты банктің мысалында) 

Optimize the portfolio of 

financial assets of the 

commercial bank (for 

example, a particular bank). 

97. Опционная модель 

реализации инвестиционных 

проектов (на примере…).  

Инвестициялық жобаларды 

жүзегу асырудың опциондық 

моделі (...мысалында ) 

Optional model investment 

projects (on example of..). 

98. Опционное 

моделирование и управление 

рисками (на примере...).  

Опциондық модельдеу және 

тәуекелдерді басқару. 

(...мысалында ) 

Optional modeling and risk 

management (on example 

of...). 

99. Основные направления 

повышения эффективности 

государственного 

финансирования отраслей 

экономики (на примере 

отдельных стран).  

Экономика салаларындағы 

мемлекеттік қаржыландыру 

тиімділігін арттырудың негізгі 

бағыттары (жекелік елдер 

мысалында). 

The main directions of 

improving the efficiency of 

public finance sectors of the 

economy (on exaple of 

countries). 

100.  Оценка влияния 

глобализации экономики на 

развитие финансового рынка 

РК 

Қазақстан Республикасының 

қаржы нарығын дамытудағы 

экономикалық жаһанданудың 

әсерін бағалау 

Assessing the impact of 

economic globalization on 

the development of the 

financial market of 

Kazakhstan 

101.  Оценка качества 

кредитного портфеля банка (на 

примере конкретного банка).  

Банктің несиелік қоржынының 

сапасын бағалау (нақты банктің 

мысалында) 

Assessment of the bank's 

loan portfolio quality (on 

example of the particular 

bank) 

102.  Оценка стоимости 

компании  

Компанияның  бағасын бағалау Valuation of companies 

103.  Повышение 

эффективности корпоративного 

управления в банках  

Банктің корпоративтік басқару 

тиімділігін арттыру 

Increasing the effectiveness 

of corporate governance in 

banks 

104.  Разработка и 

координация денежно-

кредитной и бюджетно-

налоговой политики  

Бюджетті – салықтық және 

ақшалы – несиелік  саясатты 

координациялау және әзірлеу  

The development and 

coordination of monetary 

and fiscal policy 

105.  Финансовое управление 

бизнес-проектами  

Бизнес – жобаларды финанстық 

басқару  

Financial management of 

business projects 

106.  Проблемы оптимизации 

уровня налоговой нагрузки и 

направления минимизации 

Салық төлемдерін азайтуды 

жолдау  және салық 

жүктемесінің деңгейін 

Problems of optimization of 

tax burden and trends of tax 

payments minimization (on 



налоговых платежей (на 

примере конкретной 

организации).  

оңтайландыру мәселелері 

(белгілі бір ұйым мысалында) 

example of the particular 

organization). 

107.  Стратегический 

финансовый анализ и оценка 

перспектив развития компании  

Стратегиялық қаржылық талдау 

және компанияның даму 

болашағын бағалау 

Strategic Financial Analysis 

and evaluation of the 

company development 

prospects 

108.  Управление  

финансовыми результатами 

компании на основе 

оперативного контроллинга 

бизнес-процессов 

Бизнес-процестерді жедел 

контроллинг негізінде 

компанияның қаржылық 

нәтижелерін басқару 

Managing the financial 

results of the company on 

the basis of operative 

controlling of business 

processes 

109.  Анализ и финансовый 

контроллинг на предприятии. 

Кәсіпорындағы қаржылық 

контролинг және талдау 

The analysis and financial 

controlling in the enterprise 

110.  Анализ и оценка 

эффективности использования 

активов компании 

Компания активтерінің 

пайдалану тиімділігін бағалау 

және талдау 

Company assets 

management efficiency 

analysis and assessment 

111.  Диагностика бизнеса на 

основе сбалансированной 

системы показателей 

Көрсеткіштердің теңгерілген 

жүйесі негізінде бизнестің 

диагностикасы 

Business diagnosis on the 

basis of the balanced 

scorecard 

112.  Аналитические 

процедуры экспресс-оценки и 

диагностики бизнеса. 

Жедел бағалаудың 

аналитикалық тәсілі және 

бизнестің диагностикасы 

Analytical procedures of 

rapid assessment and 

business diagnostics 

113.  Анализ экономических 

и финансовых рисков 

деятельности компании. 

Компаниялар  қызметінің 

қаржылық тәуекелдері мен 

экономикалық талдау 

Analysis of the economic 

and financial risks of the 

company 

114.  Управленческий анализ 

и контроль издержек  в 

компании 

Конпаниядағы шығынды 

бақылау және басқарулық 

талдау 

Management analysis and 

cost control of the company 

115.  Оперативный 

контроллинг и анализ 

денежных потоков (в 

организациях различных видов 

деятельности и форм 

управления бизнесом: торговле, 

строительстве, холдингах и 

т.п.). 

Оперативтік контролинг және 

ақша қаражатының ағымы (әр 

түрлі іс-шаралар ұйымдарында 

және бизнеті басқару нысаны: 

саудада, құрылыста, 

холдингтерде және т.б.) 

Operational Controlling and 

analysis of cash flow (in 

organization with different 

activities and forms of 

business management: 

trade, construction, holding 

companies, etc.). 

116.  Информационно-

аналитическое обеспечение 

системы внутреннего контроля 

в холдингах. 

Холдингтағы ішкі бақылау 

жүйесінің ақпаратты-

аналитикалық қамтамасыз етуі  

The information-analytical 

support system of internal 

control of holdings 

117.  Управление 

дебиторской задолженностью 

компании с использованием 

аналитических методов 

контроля. 

Аналитикалық әдістердің 

бақылауын пайдала отырып 

компанияның дебиторлық 

қарызын басқару. 

Management of accounts 

receivable of the company 

using the analytical methods 

of control 

118.  Система 

сбалансированных показателей 

эффективного управления 

компанией. 

Компанияның тиімді басқару 

көрсеткіштерінің теңгерілген 

жүйесі  

System of company’s 

management efficiency 

balanced scorecard  

119.  Анализ эффективности 

финансового управления 

Кәсіпорынның қаржылық 

басқару тиімділігін талдау 

Analysis of company’s 

financial management 



предприятием efficiency 

120. Повышение финансовой 

устойчивости компании на 

основе контрольно–

аналитических методов 

управления. 

Бақылау - аналитикалық 

басқару әдістер негізінде 

компанияның қаржылық 

тұрақтылығын арттыру 

Improving the financial 

stability of the company on 

the basis of control and 

analytical management 

121.  Анализ и контроль 

эффективности использования 

бюджетных средств. 

Бюджеттік қаражатты 

пайдаланудың тиімділігін 

бақылау және талдау. 

The analysis and monitoring 

of efficiency of use of 

budgetary funds 

122.  Оценка эффективности 

управления финансами. 

Қаржыны басқарудың 

тиімділігін бағалау 

Assessment of financial 

management efficiency  

123.  Анализ и 

прогнозирование вероятности 

банкротства компании. 

Компанияның банкроттық 

ықтималдығын болжау және 

талдау 

The analysis and forecasting 

of the bankruptcy 

probability 

124.  Аналитические 

процедуры оценки и 

прогнозирования  потенциала 

компании. 

Компанияның әуелетін болжау 

және аналитикалық бағалау 

рәсімдері 

Analytical procedures of  

the company potential 

assessment and forecasting  

125.  Анализ и 

прогнозирование 

инвестиционной активности 

экономического субъекта 

(компания, регион, 

государство). 

Экономикалық субъектінің 

инвестициялық қызметін 

болжауы және талдауы 

(компания, аймақ, мемлекет). 

The analysis and forecasting 

of the economic entity’s 

(company, region, state). 

investment activity  

126.  Стратегический анализ 

денежных потоков и оценка 

перспективной 

платежеспособности компании. 

Ақша ағымдарының 

стратегиялық талдауы және 

компанияның төлем 

қабілеттілігінің болашағын 

бағалау 

Strategic analysis of cash 

flows and assessment of 

comnany future paying 

capacity  

127.  Маржинальный анализ 

в бизнес-планировании и 

бюджетировании. 

Бизнес-жоспарлаудағы 

маржиналдық талдауы және 

бюджеттендіруі 

Margin analysis of the 

business planning and 

budgeting 

128.  Информационно-

аналитическое обеспечение 

контроллинга финансовой 

устойчивости бизнеса. 

Бизнестің қаржылық 

тұрақтылық контроллингінің 

ақпаратты-аналитикалық 

қамтамасыз етуі 

The information-analytical 

support of the controlling 

business financial stability 

129.  Анализ эффективности 

управления денежными 

потоками организации. 

Ұйымның ақша ағымдарын 

басқару тиімділігін талдау. 

Organization cash flow’s 

management efficiency 

analysis.  

130. Анализ и 

прогнозирование показателей 

бюджетной эффективности. 

Бюджеттік көрсеткіштерінің 

тиімділігін болжау және талдау 

The analysis and forecasting 

of budget efficiency 

131.  Аналитическое 

обоснование стратегического 

развития компании. 

Компанияның стратегиялық 

дамуының аналитикалық 

негіздемесі 

The analytical study of the 

company strategic 

development  

132.  Информационно-

аналитический инструментарий 

системы риск-менеджмента. 

Тәуекел- менеджмент жүйесінің 

ақпаратты-аналитикалық 

құралдары  

The information-analytical 

tools of risk management 

system 

133.  Финансы 

инвестиционных процессов, 

финансовый инструментарий 

инвестирования  

Инвестициялық процестердің 

қаржылары, инвестициялаудың 

қаржылық құралдары  

Investment processes 

finance, financial 

investment tools 



134.  Финансовые потоки в 

сфере коммерциализации 

результатов интеллектуальной 

деятельности и трансферта 

инноваций 

Қаржылық ағымдар саласында 

зияткерлік қызмет нәтижелерін 

коммерциализацияландыру 

және трансферттің 

инновациясы 

Financial flows in the 

commercialization of 

intellectual property and 

innovation transfer of 

innovations 

135. Финансовые аспекты 

инвестиционного проекта  

Инвестициялық жобаның 

қаржылық аспектілері 

The financial aspects of the 

investment project 

136. Финансовое 

планирование инвестиционного 

проекта 

Инвестициялық жобаның 

қаржылық жоспарлауы 

The financial planning of 

the investment project 

137. Инициативная тема: 

Развитие системы 

государственного 

регулирования банковского 

сектора 

Ықыластық тақырып: 

Банк секторының мемлекеттік 

реттеу жүйесінің дамуы  

Initiative theme:  

Development of the system 

of  state regulation of 

banking. 

138. Инициативная тема: 

Современные инструменты 

обеспечения финансовой 

устойчивости коммерческих 

банков 

Ықыластық тақырып: 

Коммерциялық банктердің 

қаржылық тұрақтылығын 

қамтамасыз етудегі қазіргі 

заманауи құралдар 

Initiative theme:  

Modern tools to ensure 

financial stability of 

commercial banks 

139. Инициативная тема: 

Финансирование Стартап – 

проектов: теория и практика 

 

Ықыластық тақырып: 

Старттап жобаларды 

қаржыландыру: теориясы мен 

тәжірибесі 

Initiative theme:  

Startup projects financing : 

theory and practice 

140. Инициативная тема: 

Управление кредитными 

рисками в филиалах 

коммерческих банков 

Казахстана 

Ықыластық тақырып: 

Қазақстан коммерциялық 

банктерінің филиалдарындағы 

несиелік тәуекелдерін басқару 

Initiative theme: 

Credit risk management at 

branches of commercial 

banks in Kazakhstan 

 

141. Инициативная тема: 

Влияние мирового 

финансового кризиса на 

экономику Казахстана 

Ықыластық тақырып: 

Қазақстанның экономикасына 

әлемдік қаржылық дағдарыстың 

әсері 

Initiative theme: 

The impact of the global 

financial crisis on the 

economy of Kazakhstan 

 

142. Инициативная тема: 

Финансовые аспекты бизнес 

проекта по производству 

кондитерской продукций 

Ықыластық тақырып: 

Кондитерлік өнімдерді өндіру 

бойынша бизнес жобаның 

қаржылық аспектілері  

Initiative theme: 

The financial aspects of the 

business project for the 

production of confectionery 

products 

143. Инициативная тема: 

Финансовые аспекты 

деятельности по 

привлечению инвестиций 

Ықыластық тақырып: 

Инвестицияларды тарту 

бойынша қызметтің қаржылық 

аспектілері 

Initiative theme: 

Financial aspects of 

attracting investment 

activities 

144. Инициативная тема: 

Проблемы оценки и 

обеспечения экономической 

безопасности банка 

Ықыластық тақырып: 

Банктің экономикалық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

және бағалау мәселелері 

Initiative theme: 

Problems of evaluation and 

economic security provision 

of the bank 
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Перечень дипломных работ  

по специальности 5В050800 «Учет и аудит»  

 

1. Бухгалтерский и 

налоговый учет на 

предприятиях малого бизнеса 

при применении упрощенной 

системы налогообложения 

Негізгі құралдардың 

бухгалтерлік және салықтық 

есебі  

Accounting and taxation for 

small businesses under the 

simplified tax system 

2. Организация 

бухгалтерского учета и аудита 

в хозяйствующих субъектах 

Шаруашылық субъектілерде 

бухгалтерлік есепті және 

аудитті ұйымдастыру 

Organization of accounting 

and auditing in economic 

entities 

3. Особенности организации 

и ведения бухгалтерского 

учета в образовательных 

учреждениях 

Білім беру мекемелерінде 

бухгалтерлік есепті жүргізу 

және ұйымдастыру 

ерекшеліктері 

Features of the organization 

and accounting in 

educational institutions 

4. Особенности организации 

и ведения бухгалтерского 

учета на автотранспортных 

предприятиях 

Автокөлік кәсіпорындарында 

бухгалтерлік есепті жүргізу 

және ұйымдастыру 

ерекшеліктері 

Features of the organization 

and maintenance of 

accounting at the enterprises 

of motor 

5. Учет и аудит активов 

предприятия 

Кәсіпорын активтерінің есебі 

және аудиті 

Accounting and audit of the 

company's assets 

6. Учет и контроль активов в 

государственных 

учреждениях 

Мемлекеттік мекемелерде 

активтердің есебі және 

бақылауы  

Accounting and control of 

assets in public institutions 

7. Учет и аудит 

краткосрочных активов 

Қысқамерзімді активтердің 

есебі және аудиті 

Accounting and audit of 

current assets 

8. Бухгалтерский учет и 

контроль денежных потоков 

организации 

Ұйымның ақшалай 

ағымдарының бухгалтерлік 

есебі және бақылауы 

Accounting and control of 

the organization of cash 

flows 

9. Организация учета и 

аудита денежных потоков 

Ақшалай ағымдар 

қозғалысының есебін және 

аудитін ұйымдастыру 

Organization of accounting 

and audit of cash flows 

10. Учет и аудит денежных 

операций в банках 

Банктердегі ақша 

операцияларының есебі және 

аудиті  

Accounting and audit of 

cash transactions in banks 

11. Учет и анализ денежных 

средств и их использования на 

предприятии 

Ақша қаражатының есебі мен 

талдауы және олардың 

кәсіпорында пайдалануы 

Accounting and cash and 

their use in the enterprise 

12. Учет и контроль 

движения денежных средств у 

индивидуального 

предпринимателя 

Жеке кәсіпкерде ақшалай 

қаражаттың қозғалысының 

есебі және бақылауы 

Accounting and control of 

cash flows from the 

individual entrepreneur 

13. Учет и аудит дебиторской 

задолженности 

Дебиторлық  берешектің есебі 

және аудиті  

Accounting and audit of 

accounts receivable 



14. Учет и анализ 

дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

Дебиторлық және кредиторлық 

берешектердің есебі және 

талдауы  

Accounting and analysis of 

receivables and payables 

15. Учет расчетов с 

дебиторами и кредиторами и 

аудит состояния расчетов 

Дебитор  және кредиторлармен 

есеп айырысуның есебі және 

есептесу жағдайының аудиті 

The account of calculations 

with debtors and creditors, 

and audit of payments 

16. Организация складского 

учета и контроля 

Қойма есебін және бақылауын 

ұйымдастыру 

The organization of 

inventory control and 

monitoring 

17. Организация учета и 

контроля материальных 

активов в медицинских 

учреждениях 

Медициналық мекемелерде 

материалдық активтердің 

есебін мен бақылауын 

ұйымдастыру 

Organization of accounting 

and control of material 

assets in medical institutions 

18. Учет и контроль запасов в 

медицинских учреждениях 

Медициналық мекемелерде 

қорлардың есебі және 

бақылауы 

Accounting and stock 

control in health care 

settings 

19. Учет и аудит движения 

запасов 

Қорлар қозғалысының  есебі 

және аудиті 

Accounting and audit the 

movement of stocks 

20. Учет и анализ движения 

запасов 

Қорлар қозғалысының  есебі 

және талдауы 

Accounting and analysis of 

stock movements 

21. Учет и аудит запасов и 

себестоимости реализованной 

продукции 

Жүзеге асырылған өнімнің 

өзіндік құны мен қорлардың 

есебі және аудиті 

Accounting and Auditing 

inventory and cost of sales 

22. Учет и аудит готовой 

продукции 

Дайын өнімнің есебі және 

аудиті 

Accounting and audit of the 

finished product 

23. Учет и аудит движения 

товаров 

Тауарлар қозғалысының  есебі 

және аудиті 

Accounting and audit the 

movement of goods 

24. Учет и аудит движения 

основных средств 

Негізгі құралдар қозғалысының 

есебі мен аудиті  

Accounting and audit the 

movement of fixed assets 

25. Учет и аудит операций с 

основными средствами на 

предприятии 

Кәсіпорындағы негізгі 

құралдармен операциялардың 

есебі және аудиті  

Accounting and audit 

operations with fixed assets 

in the enterprise 

26. Учет и аудит основных 

средств в строительных 

организациях 

Құрылыс ұйымдарындағы 

негізгі құралдардың есебі және 

аудиті  

Accounting and audit of 

fixed assets in construction 

organizations 

27. Учет основных средств и 

анализ состояния, движения и 

эффективности их 

использования 

Негізгі құралдардың есебі мен 

жағдайының талдауы, 

қозғалысы мен олардың 

пайдалану тиімділігі 

Accounting for fixed assets 

and state analysis, 

movement and efficiency of 

their use 

28. Амортизация и 

обесценение основных 

средств: методы расчетов и 

учет 

Негізгі құралдардың 

амортизациясы және 

құнсыздануы: есептеулердің 

әдістері және есеп 

Depreciation and 

impairment of fixed assets: 

methods of calculation and 

accounting 

29. Бухгалтерский и 

налоговый учет основных 

средств 

Салық салудың жеңілдетілген 

жүйесін пайдалану кезінде 

шағын бизнес 

кәсіпорындарында 

бухгалтерлік және салықтық 

есеп 

Accounting and tax 

accounting of fixed assets 

30. Учет и аудит обязательств 

предприятия 

Кәсіпорын міндеттерінің есебі 

және аудиті 

Accounting and audit 

obligations of the enterprise 

31. Учет и контроль Қысқа мерзімді Accounting and control of 



краткосрочных обязательств и 

расчетов по ним 

міндеттемелердің есебі мен 

бақылауы және олардың 

есептеуі 

short-term liabilities and 

settlement 

32. Учет и аудит 

краткосрочных обязательств 

Қысқамерзімді міндеттердің 

есебі және аудиті 

Accounting and audit of 

current liabilities 

33. Учет и аудит 

кредиторской задолженности 

Кредиторлық берешектің есебі 

және аудиті  

Accounting and auditing 

accounts payable 

34. Организация учета и 

аудита труда и его оплаты на 

предприятии 

Кәсіпорындағы төлемі мен 

еңбегінің аудитін және есебін 

ұйымдастыру 

Organization of accounting 

and labor audit and 

remuneration in the 

enterprise 

35. Учет и аудит заработной 

платы на предприятиях 

Кәсіпорындардағы 

еңбекақының есебі және аудиті 

Accounting and audit of 

wages in enterprises 

36. Особенности организации 

и ведения учета оплаты труда 

в лечебных заведениях 

Емдеу мекемелерінде еңбекақы 

төлеу бойынша есебін жүргізу 

және ұйымдастыру 

ерекшеліктері 

Features of the organization 

and record keeping wages in 

medical institutions 

37. Учет и аудит расходов на 

оплату труда 

Еңбекақы шығындарының 

есебі және аудиті 

Accounting and auditing in 

labor costs 

38. Учет и контроль расходов 

на оплату труда 

Еңбекақы шығындарының 

есебі және бақылауы 

Accounting and control of 

labor costs 

39. Учет и аудит финансовых 

результатов 

Қаржылық нәтижелердің есебі 

және аудиті 

Accounting and audit of 

financial results 

40. Учет и анализ 

финансовых результатов 

предприятия 

Кәсіпорындағы қаржылық 

нәтижелерінің есебі мен 

талдауы  

Accounting and analysis of 

enterprise financial results 

41. Учет и анализ результатов 

финансово-экономической 

деятельности предприятия 

Кәсіпорын қызметінің 

қаржылық-экономикалық 

нәтижелерінің есебі және 

талдауы  

Accounting and analysis of 

financial and economic 

activity of the enterprise 

42. Организация учета и 

контроля доходов и расходов 

в детских дошкольных 

учреждениях 

Мектеп жасына дейінгі балалар 

мекемелерде табыстардың 

және шығындардың есебін 

және бақылауын ұйымдастыру 

Organization of accounting 

and control of income and 

expenditure in kindergartens 

43. Учет и аудит доходов Табыстардың есебі және аудиті Accounting and auditing 

income 

44. Учет и аудит доходов по 

оказанным услугам 

Қызмет атқарылған 

табыстардың есебі және аудиті 

Accounting and audit of 

services rendered income 

45. Учет и аудит расходов Шығыстардың есебі және 

аудиті 

Accounting and audit costs 

46. Учет и аудит расходов в 

национальной компании 

Ұлттық компанияда 

шығындардың есебі және 

аудиті 

Accounting and audit costs 

in the national company 

47. Учет и контроль расходов 

периода 

Кезеңдік шығындардың есебі 

және бақалауы 

Accounting and control of 

expenses of the period 

48. Организация учета и 

контроля расходов по 

спецификам в бюджетных 

организациях 

Бюджеттік мекемелерде 

қаржылық есептілікті 

қалыптастыру және оны 

бақылау 

Organization of accounting 

and control on the specifics 

of spending in budget 

organizations 

49. Аудит финансовой 

отчетности предприятия 

Кәсіпорынның қаржылық 

есептілігінің аудиті 

Audit of financial 

statements 

50. Налоговый учет и аудит Корпоративтік табыс салығы Tax accounting and audit 



расчетов по корпоративному 

подоходному налогу 

бойынша есеп айырысулардың 

салықтық есебі және аудиті 

payments of corporate 

income tax 

51. Учет и аудит расчетов с 

бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость 

Қосылған құнға салығы 

бойынша бюджетпен есеп 

айырысулардың есебі және 

аудиті 

Accounting and audit 

settlements with the budget 

on the value added tax 

52. Учет затрат на 

производство и расчет 

себестоимости продукции, 

работ, услуг 

Өндірісте шығындар есебі және 

өнімнің, жұмыстың, қызметтің 

өзіндік құнын есептеу 

Accounting for the cost of 

production and calculation 

of the cost of production, 

works, services 

53. Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости услуг на 

предприятиях общественного 

питания 

Қоғамдық тамақтану 

кәсіпорындарында қызметтің 

өзіндік құнын калькуляциялау 

және шығындардың есебі 

Accounting for costs and 

calculation of the cost of 

services in catering 

54. Учет и аудит депозитных 

операций 

Депозиттік операцияларының 

есебі және аудиті  

Accounting and audit of 

deposit operations 

55. Учет и аудит экспортно-

импортных операций 

Экспорт-импорт 

операцияларының есебі және 

аудиті 

Accounting and audit of 

export-import operations 

56. Формирование 

финансовой отчетности 

предприятия и ее аудит 

Кәсіпорынның қаржылық 

есептілігінің қалыптастыруы 

және оның аудиті 

Formation of the company 

and its financial statement 

audit 

57. Формирование 

финансовой отчетности и ее 

контроль в бюджетной 

организации 

Бюджеттік мекемелерде 

ерекшеліктер бойынша 

шығындардың есебін және 

бақылауын ұйымдастыру 

Formation of financial 

reporting and its control in 

the budgetary organizations 

58. Учет и аудит в 

строительстве и его 

совершенствование  

Құрылыстағы есеп және аудиті 

мен оның кемелдігі 

Accounting and auditing in 

the construction and 

improvement 

59. Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости продукции   

Өндірістегі есеп шығындары 

және калькуляциялау өнімнің 

өзіндік құны  

Accounting for the cost of 

production and calculation 

of the cost of production 

60. Признание, учет и анализ 

дебиторской задолженности в 

оптовой организации  

Мойындау,есеп және талдау 

дебиторлық берешек көтерме 

ұйымда 

The recognition, recording 

and analysis of accounts 

receivable in the wholesale 

organization 

61. Экономическое 

обоснование ведения учетной 

политики на предприятии  

Өндірісте Экономикалық 

негіздеу есептік саясатты 

жүргізу  

Economic substantiation of 

accounting policy at the 

enterprise 

62. Оптимизация системы 

учета на малых предприятиях   

Есептеу жүйесін шағын 

кәсіпорында оңтайландыру 

Optimization of accounting 

systems in small enterprises 

63. Бухгалтерский учет 

движения товаров в 

розничной торговле  

Бухгалтерлік есеп  тауарлардың 

қозғалысы бөлшек саудада 

Accounting movement of 

goods in retail trade 

64. Бухгалтерский учет 

операций по проведению 

процедур банкротства  

Бухгалтерлік есеп дағдарысты 

рәсімдеу бойынша операциялар 

Accounting for the 

operations of bankruptcy 

procedures 

65. Основные принципы и 

перспективы развития учета и 

анализа основных средств  

Есеп және талдаудың негізгі 

принциптері мен келешек 

дамуы. 

Basic principles and 

prospects of accounting and 

analysis of fixed assets 



66. Особенности учета и 

анализа операций 

перемещения товаров при 

различных таможенных 

режимах   

Тауарлардың кедендік режимде 

операциялардың ауыстырылуы 

есеп және анализдің 

ерекшеліктері  

Features of accounting and 

analysis of the operations of 

movement of goods in 

different customs regimes 

67. Оценка влияния 

бухгалтерских и налоговых  

ошибок на финансовые 

результаты деятельности 

фирмы  

Бухгалтерлік және салықтық 

қателердің қаржылық 

нәтижелердің бағаға әсері  

Assessing the impact of the 

accounting and tax errors on 

the financial results of the 

company's activity 

68. Учет и аудит затрат на 

ремонт, реконструкцию и 

модернизацию основных 

средств  

Есеп және аудиттің  жөндеуге 

шығындары қайта құру және 

жаңғырту негізгі қаражаты 

Accounting and audit of 

expenses for repair, 

reconstruction and 

modernization of fixed 

assets 

69. Учет и аудит расчетов с 

подотчетными лицами и 

прочими дебиторами  

Есеп және аудит есеп беретін 

адам және басқадай қарызгер 

Accounting and audit of 

calculations with 

accountable persons and 

other debtors 

70. Бухгалтерский и 

налоговый учет финансовых 

результатов организации   

Қаржылық нәтижелердің 

ұйымдарының бухгалтерлік 

және салықтық есебі  

Accounting and tax account 

the financial results of the 

organization 

71. Учет и аудит наличия и 

движения основных средств  

Есеп және аудит бары негізгі 

қаражаттардың қозғалысы 

Accounting and audit 

presence and movement of 

fixed assets 

72. Учет расходов на 

продажу в торговой 

организации   

Саудалық ұйымдардың сатуға 

есеп шығындары  

Accounting for costs to sell 

to the trade organization 

73. Бухгалтерский учет 

импортных операций в рамках 

Таможенного Союза и пути 

его совершенствования   

Импорттық операциялардың 

бухгалтерлік есебі Кедендік 

одақта және олардың жетілдіру 

жолдары 

Accounting import 

operations in the framework 

of the Customs Union and 

the ways of its improvement 

74. Бухгалтерский и 

налоговый учет расчетов по 

корпоративному подоходному 

налогу   

Бухгалтерлік және салықтық 

есеп айырысу корпоративті 

табыс салығына.  

Accounting and tax 

accounting calculation of 

corporate income tax 

75. Учет и аудит 

использования арендованных 

основных средств и пути его 

совершенствования  

Есеп және аудитті жалданған 

негізгі қаражаттар және 

олардың жетілдіру жолдары 

Accounting and audit the 

use of leased assets and the 

ways of its improvement 

76. Анализ финансовой 

отчетности  

Қаржылық есептемесін талдау Financial Statement 

Analysis 

77. Регулирование учетной 

деятельности 

государственных учреждений 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности  общественного 

сектора 

Мемлекеттік мекемелердің 

есептік қызметтің реттелуі 

қоғамдық сектордағы 

қаржылық есеп-қисаптың 

халықаралық үлгісі 

Regulation of the activities 

of state institutions account 

international standards of 

inancial reporting of public 

sector 

78. Бухгалтерский учёт и 

аудит деятельности страховых 

компаний 

Сақтандыру компанияларды 

бухгалтерлік есеп және аудиті 

Accounting and audit of 

insurance companies 



79. Особенности 

осуществления операций в 

иностранной валюте и их учёт 

Шетелдік валюта 

операцияларының 

ерекшеліктері және оның есебі 

Features of the foreign 

currency transactions and 

their accounting 

80. Учёт кредитов и займов 

предприятия 

Кәсіпорынның несиесінің есебі 

және қарызы 

Accounting for loans and 

enterprise loans 

81. Характеристика и 

особенности ведения 

забалансового учёта 

Тысқары есептің жүргізілуінің 

ерекшеліктері және мінездемесі 

Characteristics and features 

of conducting off-balance 

sheet accounting 

82. Особенности проведения 

и учёта бухгалтерских 

операций, связанных с 

ценными бумагами 

Бухгалтерлік операциялардың 

есебі және оны жүргізу 

ерекшеліктері, бағалық 

қағаздармен байланысы 

Features of accounting and 

accounting transactions 

related to securities 

83. Консолидированная 

финансовая отчетность и ее 

аудит 

Шоғырландырылған қаржылық 

есептілік және оның аудиті  

The consolidated financial 

statements and its audit 

84. Особенности искажения 

экономической информации 

по элементам финансовой 

отчетности и методика его 

выявления 

Қаржылық есептілік 

элементтері  бойынша 

экономикалық ақпараттың 

бұрмалаушылық ерекшеліктері  

және оның ашу әдістемесі  

Features distorted economic 

information on the elements 

of the financial statements 

and the method of its 

detection 

85. КПН и методика его 

аудита 

Корпорациялық табыс салығы 

және оның аудиттің әдістемесі  

CIT and its audit 

methodology 

86. Применение 

статистических методов при 

выборочной проверке в 

аудите 

Аудиттің ішінара тексерістегі 

статистикалық әдістерді 

қолдануы   

The use of statistical 

methods for random 

inspection in audit 

87. Учетная политика 

предприятия и ее элементы по 

краткосрочным активам 

Кәсіпорынның есептік саясаты 

және оның қысқа мерзімді 

активтер бойынша  элементтері  

The accounting policy of 

the company and its 

members on short-term 

assets 

88. Учетная политика 

предприятия и ее элементы по 

долгосрочным активам 

Кәсіпорынның есептік саясаты 

және оның ұзақ мерзімді 

активтер бойынша  элементтері 

The accounting policy of 

the company and its 

members on long-term 

assets 

89. Учетная политика 

предприятия и ее элементы по 

формированию имущества 

предприятия 

Кәсіпорынның есептік саясаты 

және оның мүлік құралымы 

бойынша элементтері  

The accounting policies of 

the enterprise and its 

elements for the formation 

of the property business 

90. Учет и оценка основных 

средств и анализ 

эффективности их 

использования 

Негізгі құралдардың есебі мен 

бағалауы және оларды 

пайдалану тиімділігін талдау 

Accounting and valuation 

of fixed assets and the 

analysis of their 

effectiveness 

91 Учет и анализ активов 

предприятия 

Кәсіпорын активтерінің есебі 

және талдауы 

Accounting and analysis of 

the company's assets 

92 Учет капитала предприятия 

и оценка эффективности его 

использования 

Кәсіпорын капиталының есебі 

және оны пайдалану тиімділігін 

бағалау  

Accounting entity's capital 

and assessment of the 

effectiveness of its use 

93 Учет и аудит капитала 

предприятия 

Кәсіпорын капиталының есебі 

және аудиты 

Accounting and audit of the 

company capital 

94 Формирование финансовой 

отчетности предприятий 

малого бизнеса 

Шағын бизнес 

кәсіпорындардың қаржылық 

есебін қалыптастыруы  

Formation of financial 

statements of small 

businesses 



95 Учет и анализ 

формирования и 

использования капитала на 

предприятии 

Кәсіпорында капиталды 

қалыптастыру мен пайдалану 

есебі және талдауы  

Accounting and analysis of 

formation and use of capital 

in the enterprise 

96 Особенности контроллинга 

и управленческого учета в 

коммерческом банке 

Коммерциялық банкте 

басқарушылық есепке алу және 

контроллинг ерекшеліктері 

Features of controlling and 

managerial accounting in 

commercial bank 

97 Организация аудита 

консолидированной 

финансовой отчетности 

Шоғырландырылған қаржылық 

есебінің аудитін ұйымдастыру 

Organization of audit of the 

consolidated financial 

statements 

98 Учет оплаты труда и 

стимулирование персонала 

коммерческих банков 

Еңбек ақының есебі және 

коммрециялық банктерде 

персоналды ынталандыру 

Wage accounting and 

stimulate commercial bank 

staff 

99 Формирование системы 

учета и внутреннего контроля 

вознаграждений работникам 

Қызметкерлердің сыйақыларын 

іштей бақылау және есепке алу 

жүйесін қалыптастыру   

Formation of the accounting 

and internal control systems 

of employee benefits 

100 Методический 

инструментарий аудиторских 

проверок и его 

совершенствование 

Әдістік аудиторлық тексеру 

мен оны жетілдіру 

Methodical toolkit of audit 

and its improvement 

101 Аудит и экономическая 

оценка учетной политики 

предприятия 

Кәсіпорынның саясат есебінің 

экономикалық бағалауы және 

аудиті 

Audit and economic 

assessment of the entity's 

accounting policies 

102 Аудит и анализ капитала 

организации 

Ұйымның капиталын талдау 

және аудит 

Audit and analysis of the 

company capital 

103 Бухгалтерский и 

налоговый учета организации 

Ұйымның бухгалтерлік және 

салық есебі 

Accounting and tax 

accounting organization 

104 Организация и 

проведение налогового аудита 

предприятия 

Кәсіпорында салық аудитін 

өткізу және ұйымдастыру  

Organization and carrying 

out tax audit of the 

enterprise 

105 Формирование и анализ 

налоговой политики 

организации 

Ұйымның салық саясатының 

анализі мен талдауы  

Generation and analysis of 

the tax policy of the 

organization 

106 Учет земли как средства 

производства и ее 

налогообложения 

Жер есебі: өндіріс құралы және 

салық салу ретінде  

Consideration of land as a 

means of production and its 

taxation 

107 Учет и аудит 

вознаграждении 

 работникам 

Қызметкерлер сыйақысының 

есебі және аудиті 

Accounting and Auditing 

employee benefits 
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