
Жаңа басылымдар. 

Экономика және бизнес факультеті 

Әл-Фараби атындағы 

           кітапхана  

Кітапхана қорының 

       топтамасы 



Аскарова, Жанар Аккаловна. Бизнесті бағалау [Мәтін] 
: оқу құралы / Ж. А. Аскарова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. 
- Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 221 б.  

. 

Оку құралында кәсіпорынның қаржылық мүмкіншілігін 

ескере отырып, жердің, өндіріс орнының, құрал 

жабдықтардың және материалдық емес активтердің 

құнын бағалау карастырылған. Сонымен катар, 

бағалаудың әртүрлі әдістері мен амалдарын колдану 

арқылы ғимаратгар мен құрылыстардың, көлік 

құралдарының құнын анықтаудың мысалдары 

келтірілген. Оқу құралы жоғары оқу орындарында 

мемлекеттік стандарттарға сәйкес экономика 

мамандықтары бойынша дайындалатын студенттерге 

арналған. 



Турлыбекова, Асель Жәнібекқызы.Бағалы қағаздар 
нарығының теориясы мен практикасы [Мәтін] : оқу 
құралы / [ред. Н. Қопабаева] ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 
Алматы : Қазақ ун-ті, 2014. - 275, [1] б. 

Бұл оқу құралында бағалы қағаздар нарығының мәні: 

құрылымы, атқаратын қызметтері, бағалы қағаздар 

нарығының жіктелімі, құралдары, мәні мен түрлері, 

тәуекелдері,нарыққа кәсіби қатысушылардың атқаратын 

қызметтері, бағалы қағаздарды нарықта реттеу бақылауға 

қатысты теориялық және практикалық мәселелер 

қамтылған. 



Арзаева, Маия 
Жеткергенқызы.Салықтық әкімшілендіру [Мәтін] : оқу 
құралы / М. Ж. Арзаева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 
Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 141 б. 

Оқу құралында ҚР «Салықтар және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер» туралы 

заңнамасына сәйкес салықтық әкімшілендіру 

қарастырылған. Салықтық бақылаудың теориялық 

сыныпталуы қарастырыла келіп, практикалық тұрғыда 

қызмет етумеханизмі зерделенген. Оқу құрлы жаңа 

білім беру тұрғыларына сәйкес топтық және өзіндік 

жұмыстарына арналған бақылау тапсырамаларын 

қамтиды. 



Оқу құралында баға белгілеудің теориялық негіздері, 
тұтынушының мінез-құлқы, баға белгілеуге факторлардың 
әсер етуі, кәсіпорындағы бағаны анықтаудың негізі мен 
тәртібі, баға белгілеудің стратегиялары мен әдістері, 
экономикалық салалары мен жеке ортадағы баға белгілеу 
спецификасы мен бағаны мемлекеттік реттеудің негіздері 
қарастырылған.  

Ахметова, Зауреш Болатхановна. Баға белгілеу [Мәтін] : 

оқу құралы / З. Б. Ахметова, А. Б. Аликбаева, М. 

Белғожақызы ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 

ун-ті, 2018. - 249 б.  



Тайбек, Ж. Қ. Сақтандыру менеджменті [Мәтін] : оқу 
құралы / Ж. Қ. Тайбек. - 2-бас. - Қарағанды : «Medet 
Group», 2019. - 136 б.  

Оқу құралында сақтандыру менеджментінің қазіргі 

кездегі даму қызметі мен ерекшеліктері, қажеттіліктері 

қарастырылып, сақтандыру ұйымдарының қызметін 

дамыту, оларды талдау кешенді зерттелінген.  



Мұхтарова,ҚарлығашСапаровна. Мемлекеттік және ж
ергілікті басқару [Мәтін] : оқу құралы / Қ. С. Мұхтарова, 
Г. С. Смағұлова, А. Т. Мылтықбаева ; Әл-Фараби атын. 
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 110 б. 

Оқулықта ҚР  мемлекеттік және жергілікті басқару 

жүйесін реформалаудың өзектілігі басқару үдерісін 

ұйымдастырудың инновациялық негіздеріне көшумен 

және мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары үшін 

өкілеттілікті жүзеге асыруға байланысты айтылған. 

Оқулық докторанттар, студенттер, сонымен қатар 

мамандық бағытына сәйкес келетін ғалымдар мен 

сарапшыларға арналған. 



Жұмамбаев, Сейсембай Кәрімұлы.Еңбекті ұйымдастыру 
және мөлшерлеу [Мәтін] : оқу құралы / С. К. Жұмамбаев ; 
Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 
177 б.  

Оқу құралында еңбекті ұйымдастыру және мөлшерлеу 

мәселелері қаралған: теориялық негіздері, еңбекті 

ғылыми ұйымдастырудың ерекшеліктері, еңбекті бөлу 

және копперациялау. Отандық және шетелдік мамандар 

мен ғалымдардың еңбектері және тәжірибелерінен, 

сондай-ақ заңдар мен статистикадан материалдар 

келтірілген. 



Тайбек, Ж. Қ. Сақтандыру ісі [Мәтін] : оқу құралы / 
Ж. Қ. Тайбек ; ҚР Білім және ғылым м-гі. - Толықт., 2-
бас. - Қарағанды : «Medet Group», 2019. - 295 б. - 
Библиогр.: 295 б.  

«Сақтандыру» пәнінен оқу құралы экономика саласы 

бойынша мамандықтарда оқитын студенттерге, 

магистраттарға арналған. Мемлекеттік білім беру 

стандарттарына сай әзірленген оқу құралында 

сақтандыру экономикалық категория ретінде 

қарастырылып, сақтандыру қызметінің пайда болуы 

мен даму тарихы, сақтандыру ісінің ұйымдастыру 

негіздері, сақтандырудың түрлері мен салалары жан-

жақты кешенді қарастырылған 



Сапаралиев, Т. Ж. Қаржы: сызбалар және кестелер 
[Мәтін] : оқу құралы / Т. Ж. Сапаралиев ; ҚР Білім және 
ғылым м-гі. - 2-бас. - Қарағанды : «Medet Group», 2019. - 
134, [1] б. 

Оқу құралында қаржы категориясының мәні мен 

ерекшеліктерін, оның қызметтері мен ұйымдастыру 

қағидаларын, мемлекеттік ішкі және сыртқы 

байланыстандағы қаржылардың және қаржы жүйесінің  

механизмдері мен әрекет ету заңдылықтары 

айқындалған. Қазіргі кездегі қаржылардың мемлекеттік 

әлеуметтік-экономикалық дамуындағы өзекті 

мәселелері қамтылған. 



Мұхамедиев, Болат Ментайұлы.  Макроэкономика 
[Мәтін] : оқу құралы / Б. М. Мұхамедиев, Р. Т. 
Дуламбаева, Д. Ж. Рахматуллаева ; әл-Фараби атын. 
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 261 б. 

Оқу құралында экономикалық мамандықтар 

студенттеріне арналған «Макроэкономика» курсы 

бойынша емтиханға дайындалуға көмектесетін 

теориялық материал, негізгі терминдер, өзінен-өзі 

бақылау сұрақтары, тестер және есептер кіреді.  



Хишауева, Ж. Т. Маркетинг [Мәтін] : оқу құралы / Ж. 
Т. Хишауева ; ҚР Білім және ғылым м-гі, ҚарМТУ. - 2-
бас. - Қарағанды : «Medet Group», 2019. - 232 б. 

Маркетингтің теориялық негіздерін және 

түсініктемелік  аппарын оқыту, сонымен қатар 

макетинг элементтері мен принциптерін пайдалану 

бойынша тәжірибелі дағдыларды игеруді қамтамасыз 

ету.  Осы мақсатқа байланысты курс маркетингтің 

ерекшеліктері, теориясы, , маркетинктік зерттеулер т.б  

мәселелерді зерттейді. 



Рахматуллаева, Динара Жаксылыковна. Экономика 
предприятия [Текст] : учеб. пособие / Д. Ж. Рахматуллаева 
; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 
251 с. : схемы, табл. - Библиогр.: с. 247-249. 

Экономика как наука предпологает решение такой важной 

пролемы, как обществу  рационально использовать 

имеющиеся ограниченные ресурсы для производства 

необходимых продуктов и услуг и эффектино 

распределять их среди разных групп. В свою очередь, в 

рамках курса изучаетсято, как вышеуказанная проблема 

решается на уровне одного предприятия. 



Ермекбаева, Баян Жундебаевна. Налоговая система  
Республики Казахстан [Текст] : учеб. пособие / Б. Ж. 
Ермекбаева, А. К. Мустафина ; КазНУ им. аль-Фараби. - 
Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 185, [1] с. 

В пособии раскрывается экономическая сущность и 

структура налоговой системы. Проведен анализ и дана 

оценка совреммой налоговой системе Казахстана. С 

учетомопыта экономически развитых стран освещается 

влияние глобализации на налоговую систему, а также 

основные направления интеграционных процессов в 

рамках стран СНГ. 



Товма,НаталияАлександровна. Внутрифирменный 
управленческий анализ [Текст] : учеб. пособие / Н. 
А. Товма ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 
ун-ті, 2018. - 449 с. : схемы, табл. - Библиогр.: с. 429-
449. 

В пособии описываются основные виды и этапы 

внутрифирменного управленческого анализа. 

Излагаются особенности содержания и методика 

проведения анализа маркетинговой деятельности, 

анализа производства и реализации продукции, 

анализа основных произведственных фондов, 

материальных, трудовых ресурсов, анализ 

себестоимости продукции и анализ безубыточности 

производства. 



Нургазина, Асель Муратовна.Управление финансами 
компаний [Текст] : учеб. пособие / А. М. Нургазина ; 
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 
169 с. : схемы, табл. - Библиогр.: с. 147-148. 

В учебном пособии освещаются особенности 

управления финансами компаний, имеющие ключевые 

знание для развития экономики. Учебник 

рекомендовано для студентов и магистрантов, 

обучающихся по финансово-экономическим 

специалностям, также оно может быть использовано 

для повышения квалификации специалистов в сфере 

экономики и финансов 



Жоламанова,Макпал Токановна.Операции коммерческих 
банков с векселями [Текст] : учеб. пособие / М. 
Т. Жоламанова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 
ун-ті, 2018. - 181 с. : ил. - Библиогр.: с. 177-179.  

В учебном пособии рассмотрены  вопросы теории и 

практики вексельного обращения, в частности: сущность, 

виды, вексельные операции, операции банка с векселями, 

история и практика применения в Казахстане. Рассмотрены 

международные операции с учетом использования 

векселей. 



Сериккалиева,Ажар Ермековна.Социально экономическое 
развитие Китая [Текст] : учеб. пособие / А. Е. Сериккалиева ; 
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 161 с. 
: схемы, табл. - Библиогр.: с. 157-160. 

В книге рассматриваются  главные вопросы поступательного 

развития Китайской Народной  Республики, их влияние на 

общественный строй и жизнь населения. Изложение 

теоретических проблем сопровождается анализом их 

состояния в современном Китая. В учебном пособии 

содержится обширный фактический и статистический 

материал. 



Basics of Economics [Text] : educational man. / Al-Farabi 
Kazakh National University ; [Zh. Y. Aubakirova, A. B. 
Aitbembetova , R. Kabylkairatkyzy et al.]. - Almaty : Qazaq 
university, 2018. - 197 p. : schemes. - Bibliogr.: p. 193. - 200  

The course «Basics of Economics» is dedicated for economic 

and non-economic faculties in the frame of course «Economic 

Theory».The textbookis  focused on the formation of the 

economic theoretical knowledge that studies the formation and 

manifestation of economic  processes in interrelation with 

scientific and technological progress, state policy, national and 

world economy. 



Nurgazina, Assel Muratovna. Managing Finance of 
Companies [Text] : tutorial / A. M. Nurgazina ; Al-Farabi 
Kazakh National University. - Almaty : Qazaq University, 
2018. - 159 p. : il. - Bibliogr.: p. 138-139. 

The tutorial covers topics related to managing finance of 

companies. The financial and economic activity of 

companies has а key importance for  

the development of the есоnоmу. For the purpose of study 

learned materials contain main раrt, questions for self-

control, tasks, test questions and cases. The attachments  

provide infoгmation оn specifics of financial management of 

companies following the legislation of the RepubIic of 

Kazakhstan. The presented educational materials allow to 

form theoretical knowledge and ргасtiсаl skills  

in the field how to organize and run companies' finance.  

 


