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Темы эссе для поступающих в докторантуру PhD по группе образовательных программ  
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Essay topics for applicants to the PhD program in the group of educational programs «D074 
Finance, banking and Insurance» 

 
№ Эссе тақырыбы  Тематика эссе  Essay Themes 
1 Қаржылық теориялар 

мен парадигмалар 
Современные финансовые 
теории и парадигмы  

Modern financial 
paradigms 

2 Коронавирус 
эпидемиясының елдің 
қаржы жүйесіне әсері 
 

Влияние коронавирусной 
эпидемии COVID -19 на 
финансовую систему 
страны 

The impact of the 
coronavirus epidemic 
COVID -19 on the country's 
financial system 

3 Зейнетақы жүйесін 
реформалау және оның 
ел экономикасына әсері 

Реформа пенсионной 
системы и ее влияние на 
экономику страны 

Reform of the pension 
system and its impact on 
the country's economy 

4 Қазақстан халқының 
кірістерінің жалпыға 
бірдей декларациясы 

Всеобщее декларирование 
доходов населения 
Казахстана 

Universal declaration of 
income of the population of 
Kazakhstan 

5 Жеке қаржыны дамыту Развитие личных 
финансов 

Development of personal 
finance 

6 Қазіргі жағдайдағы 
қаржы жүйесі және 
экономиканың нақты 
секторы 

Финансовая система и 
реальный сектор 
экономики в современных 
условиях 

The financial system and 
the real sector of the 
economy in modern 
conditions 

7 Еліміздің ақша-несие 
саясаты және оның 
экономиканың нақты 
секторына әсері 

Денежно-кредитная 
политика страны и ее 
влияние на  реальный 
сектор экономики 

Monetary policy of the 
country and its impact on 
the real sector of the 
economy 

8 Шағын кәсіпкерліктегі 
қаржылық 
менеджменттің рөлі 

Роль финансового 
менеджмента в малом 
бизнесе 

The role of financial 
management in small 
business 

9 МЖӘ бизнестің және 
үкіметтің қаржылық 
симбиозы ретінде 

ГЧП как  финансовый 
симбиоз бизнеса и 
государства 

Рublic private partnership 
as a financial symbiosis of 
business and government 

10 Қазақстанның банк 
жүйесінің экономиканың 
нақты секторына әсері 
 

Влияние банковской 
системы Казахстана на 
реальный сектор 
экономики 

Influence of the banking 
system of Kazakhstan on 
the real sector of the 
economy 

11 Қазақстандағы қазіргі 
заманғы банк қызметі 

Современный банкинг в 
Казахстане 

Modern banking in 
Kazakhstan 



12 Қазіргі жаһандық 
әлемнің валюталық 
мәселелері 

Валютные проблемы 
современного глобального 
мира 

Currency problems of the 
modern global world 

13 Корпоративтік салық 
менеджменті: бизнес 
пен үкімет арасындағы 
мүдделер қақтығысы 

Корпоративный налоговый 
менеджмент: конфликт 
интересов бизнеса и 
государства 

Corporate tax 
management: conflict of 
interests between business 
and government 

14 Қазақстандағы жергілікті 
бюджеттерді 
орталықсыздандыру: 
әлеуеті мен дамуы 

Децентрализация местных 
бюджетов Казахстана: 
потенциал и развитие 

Decentralization of local 
budgets in Kazakhstan: 
potential and development 

15 Қазақстандағы 
бюджеттік бөлу: 
шындық және болашағы 

Бюджетный федерализм в 
Казахстане: реальность и 
перспективы 

Fiscal federalism in 
Kazakhstan: reality and 
prospects 

16 Компанияның қаржылық 
қолдауын мемлекет 
қолдауынсыз қалпына 
келтіру 

Финансовое оздоровление 
компании без 
государственной 
поддержки 

Financial recovery of the 
company without 
government support 

17 Бизнестегі қаржылық 
тәуекелдерді басқару 

Управление финансовыми 
риски в бизнесе  

Management of financial 
risks in business 

18 Компанияның бренд 
құнын қаржылық 
бағалау 

Финансовая оценка 
стоимости бренда 
компании 

Financial appraisal of the 
company's brand value 

19 Қазіргі экономикадағы 
қаржылық 
парадигмалар 

Финансовые парадигмы в 
современной экономике  

Financial paradigms in 
modern economics 
 

20 Қазақстандағы 
әлеуметтік және 
медициналық 
сақтандыруды жаңғырту 

Модернизация 
социального страхования в 
Казахстане 

Modernization of social 
insurance in Kazakhstan 

 


