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«Қаржы теориясы» пәні
Негізгі ғылыми мектептердің көзқарасында қаржының концепциялары.
Қаржының генезисі мен қажеттілігі
Ақшаның, қаржының замнауи интерпретациясы, олардың нарықтық ортаға
модификацияланауы
Экономика және қаржының жаһандануы мен интернационалдыруы, олардың
Қазақстанның қаржы саясатына әсері
Қаржылық басқару мен жоспарлаудың заманауи жүйесі
Ақша – несие (монетарлық) және салықтық – бюджеттік (фискалдық) саясатын
координациялау
Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі: белгісіздік және цифрландыру
жағдайларындағы мәселелерін жетілдіру.
Қазақстанның жергілікті қаржыларының: жағдайы және оларды реттеу
мәселелері.
Экономиканың нақты секторындағы шаруашылық жүргізуші субъектілер
қаржыларының ипаттамасы
Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі: оның деңгейі мен сипаттамалары
Қаржылық бақылау және оның нарықтық жүйедегі рөлі: ішкі және сыртқы
Қаржылық механизм, оның формалары мен әдістерінің диалектикасы және
динамизімі
Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығының жұмыс істеу
ерекшеліктері
Үй шаруашылық қаржысының қаржылық қарым – қатынастар жүйесіндегі
алатын орны мен рөлі.
Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры: активтерді қалыптастыру және
пайдалану мәселелері.
Қазақстандағы өңірлік қаржы саясаты
Әлемдік қаржылық дағдарыстың себептері мен зардаптары. Қаржы
дағдарыстарының сипаты және олардың көрінісі.
Қазақстанның қаржы нарығы және жаһандану жағдайындағы оның даму
перспективасы
Мемлекеттің салық саясатын жүзеге асырудағы салық механизмінің атқаратын
рөлі
Қаржы мен инфляцияның байланысы Инфляцияға әсер етудуң қаржылық
әдістері.
«Корпоративтік қаржы», «Қаржылық менеджмент» пәндер
Ақшаның уақытша құндылығы. Ақша ағындарын дисконттау.
Компанияның негізгі және айналым капиталы: экономикалық мәні, құрылымы,
құрылымы, пайдалану тиімділігінің көрсеткіші.
Өнімді, жұмысты және қызметті өндіру мен өткізуге кеткен шығындар.
Қолданыстағы левередждің әсері: экономикалық мазмұны және аналитикалық
маңызы.
Корпорацияның табыстарын қалыптастыру, бөлу және тиімді қолдану
Рентабельділік көрсеткіштері және оларды есептеу .
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Капиталдың қалыптасу принциптері. Меншікті және қарыздық капитал: оң және
теріс ұғымдар.
Капитал құрылымы. Қаржылық левередж. Қаржылық левередждің әсері:
экономикалық мазмұны және аналитикалық маңызы.
Капитал құны. Капиталдың орташа безбенделген құны .
Корпорацияның қаржылық жағдайын бағалау: қаржылық есеп берудің негізгі
көрсеткіштері, қаржылық талдаудың әдістері, корпорацияның қаржылық
тұрақтылығын қол жеткізу жолдары.
Корпорацияны қаржылық сауықтыру және дағдарысқа қарсы стратегиялық
басқару.
Компанияның қосылуы мен жұтылуына түрткі және келісімдердің тиімділігін
бағалау M&A.
Корпарацияның қаржылық жоспарлауы: әдістері, міндеттері мен принциптері.
Бюджеттеу қаржылық жоспарлаудың концепциясы ретінде.
Ақша ағынын бағалау. Ақша ағындарының тәуекелін болжау және талдау.
Қаржылық активтерді бағалаудың негізгі үлгісі (DCF - модель).
Әртараптандыру тәуекелдерді басқару құралы ретінде. Қаржы активтерінің
кірістілігін бағалау моделі (CAPM).
Қаржылық басқарудың экономикалық мәні: жұмыс істеу механизмі. Қаржылық
басқарудың заманауи теориясының даму кезеңдері.
Қолданыстағы левередждің және үзіліссіз нүктенің, іскерлік (операциялық)
тәуекелдің күші. Капитал нарығы желісі және бағалы қағаздар нарығының желісі
(КМЖ).
Компанияның бюджетін қалыптастыру. Бюджеттеу әдіснамасын әзірлеу
Компанияның бюджеттік процестерін ұйымдастыру ерекшеліктері.
Инвестициялық жобаларды бағалау критерийлері. Корпорациялардың қаржылық
тұрақсыздығы және оларды қалпына келтіру жолдары.
Фирманың өмірлік циклі. Фирманың қаржылық шешімдерінің өмірлік циклінің
түрлі сатыларында.
Стратегиялық жоспарлау: мәні, модельдері, деңгейлері. Стратегиялық қаржылық
шешімдерге әсер ететін факторлар.
Стратегиялық қаржылық менеджмент әдістері. Ұзақ мерзімді қаржылық саясатты
қалыптастыру.
Қолдануға ұсынылған әдебиеттер:
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Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы 31 тамыз 1995
ж. N 2444 заңы. (соңғы түзетулер уақыты: 09.01.2018) http://www.nationalbank.kz/
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Қазақстан Республикасының
30 наурыз 1995 жылғы N 2155 Заңы. (соңғы түзетулер уақыты: 28.12.2017)
http://www.nationalbank.kz/
Қазақстан республикасының 2020 жылға дейінгі ақша-кредит саясаты Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы «24» сәуірдегі №
67 қаулысымен мақұлданды 2015 жылғы «17» маусымдағы №122 толықтырулар
енгізілді http://www.nationalbank.kz/
Қазақстан республикасының 2018 жылға арналған ақша-кредит саясатының
негізгі бағыттары (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017
жылғы
29
қарашадағы
№242
қаулысымен
мақұлданған)
http://www.nationalbank.kz/
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Посткризистік кезеңдегі Қазақстан Республикасының қаржы секторының даму
концепциясы (Қазақстан Республикасының Президентінің1 ақпан 2010 жылғы
№ 923 Қаулысымен бекітілген)
Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың 2030 жылға дейінгі
тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы «29»
тамыздағы №954 қаулысымен бекітілген
"Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы. Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 827 қаулысымен бекітілген
Марченко Г. Финансы как творчество: Хроника финансовых реформ в
Казахстане. – М.: Время, 2008. – 384 с.
Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг Казахстана. – Алматы.: Университет Туран, 2008. – 384 с.
Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. Финансовые рынки и посредники. – Алматы.:
Университет Туран, 2010.
Қазақстан қаржы нарығы: өзара іс-кимылы және оның сегменттерінің даму
келешегі: Монография. / А.А. Адамбекова.- Алматы: Экономика, 2012.
Финансы и кредит в вопросах и ответах : учебное пособие для подготовки к
экзаменам, Л.П.Корнилова, А.А.Адамбекова и др, Алматы, 2005
Банки Казахстана на рубеже веков – Алматы, 2007
Банковское дело. Учебник. / под редакцией У.М.Искакова. – Алматы,
Экономика, 2011. – 552 с.
Мемлекеттік бюджет: Учебник. / С.М. Өмірбаев, С.Ж. Ынтықбаева, А.А.
Адамбекова, Р.С. Парманова.- Алматы: Дәуір, 2012.- 640 б.
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