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МАЗМҰНЫ 

 

1. 8D04110- Қаржы мамандығы бойынша түсу емтиханының мақсаты мен 

міндеттері 

8D04110- Қаржы мамандығы бойынша түсу емтиханының мақсаты 

болып PhD докторанттарын дайындаудағы білім беру бағдарламасын алға 

қарай игеру үшін қажетті, PhD докторанттурасына түсуші тұлғалар үшін 

міндетті және кәсіби пәндер бойынша сәйкес деңгейін анықтау болып 

табылады. 

Міндеттері 

- Қаржы обылысындағы әдістемелік және зерттеудің қазіргі концепциясын 

игеру және білу деңгейін анықтау; 

-түсушілердегі зерттеудің негізгі экономикалық әдістерін және қаржыны 

басқарудағы күрделі мәселелерді тұжырымдаудағы ғылыми мінездемесін 

бағалау; 

- Қаржы обылысндағы зерттеу әдістерін өз бетінше пайдаланудың әдістерін 

анықтау; 

 

2. PhD докторанттурасына түсуші тұлғалардың дайындық деңгейіне 

қойылатын талаптар 

1. Экономикалық  мамандықтардың  ғылыми-педогогикалық бағытындағы 

магистр дәрежесі бар жоғары білім берудегі кәсіби-оқу бағдарламасын 

игерген тұлғалар докторантураға қабылданады; 

2. «8D04110- Қаржы» мамандығы бойынша PhD докторанттурасына түсуші 

тұлғалар білуі қажет: 

- кәсіби практика сферасында және ғылыми зерттеу, экономиканың қазіргі 

жағдайын болжамдайтын, қаржы обылысындағы терең жүйелік біліммен 

және мәселелерді сыни бағалауда білу; 

-өзінің ғылыми зерттеулеріне және қазіргі ғылыми сауалнамаларына 

қолданылатын әдістер мен тәсілдерді түсіну; 

- алған білімін қолдануда ерекше жолдарын таба білу, тәжірибелік тұрғыдан 

түсіну, зерттеу және талдау әдістерін сәйкес ғылым жаңа білімді түсіндіру  

үшін қолдану; 

-қазіргі ғылыми зерттеуді сыни бағалауды қолданатын және ғылыми білім 

теориясын жүйелі түрде түсіне білу; 

- әдістемелік тәсілдерді бағалауды жүргізе білу, қажет жағдайда жаңа 

гипотезаларды ұсыну қажеттілігін сыни талдауды жүзеге асыра білу; 

-күрделі қаржы-экономикалық мәселелерді шешуді жүйелі түрде көрсету, 

кәсіби дайындығы жоқ  мамандарға және сондай-ақ аудиторияға өз 

қорытындыларын түсінікті айта білу және толық мәліметтері жоқ жағдайда 

негізделген қорытынды жасай білу; 

- қаржылық және экономикалық мәселелерді өз бетінше шешу  және өзіндік 

жоспарлау мен кәсіби деңгейде мәселелерді шешуді көрсете білу; 



- экономикалық және қаржылық қатынастар саласындағы қолданыстағы 

заңнаманы білу; 

- қаржы жаһандану және әлемдік экономикалық дағдарыс жағдайында қаржы 

жүйесін басқару ерекшеліктерін жүйелі түрде түсіне білу. 

 

3. Байланысты емес мамандықтар бойынша білімі бар  тұлғалар үшін 

білім беру бағдарламасының пререквизиттері 

Байланысты емес мамандықтар бойынша білімі бар тұлғалардың түсуі 

қарастырылмаған. 

 

4. Емтиханға дайындық үшін пәндер бойынша тақырыптар тізімі:  

 

«Қаржы теориясы» пәні 

1. Қаржының қазіргі түсіндірмесі, оның нарықтық ортадағы 

модификациясы (түрленімі). Ұйым қаржыларының мәні мен қызметтері. 

Экономиканың нақты секторын дамытудағы қаржының рөлі. Кәсіпкерлік 

құрылымдарды дамытудағы қаржылық ынталандыру шаралары. 

Халықаралық экономикалық қарым-қатынастарды дамытудағы қаржының 

рөлі. 

2. Қаржылық механизмнің динамизмі, тұрақты даму жағдайында оның 

қаржы жүйесін басқару мен қаржылық  жоспарлаудың нысандары мен 

әдістерінің диалектикасы. Экономиканы басқарудың қаржылық механизмін 

қайта құру бойынша іс-шаралар. Қаржылық жоспарлау – қаржы 

механизмінің негізгі қосалқы жүйесі. 

3. Мемлекеттік мақсатты және бюджетті бағдарламалардағы қаржы 

саясатын өзектендіру. Мемлекеттік несиелер мен мемлекеттік шығындарға 

қатысты саясат. Қазақстан Респбликасының инновациялық-индустриалдық 

дамуын қаржыландыру. 

4. ҚР-ның қаржы жүйесі және оны бәсекеге қабілетті экономиканы 

дамыту жағдайында жетілдіру мәселелері. Қаржы жүйесі – «қаржы» 

экономикалық категориясы механизмін жүзеге асырудың формасы. 

Шаруашылық жүргізуші субъект қаржысының негізгі белгілері. Біріктірілген 

экономикалық құрылымдар мен олардың қаржысын дамыту.  

5. Макроэкономикалық реттеу кезінде ақшалар мен қаржыны қолдану: 

монетарлы және фискалды саясат келісімі. Ақша-несиелік қатынастар мен 

монетарлы саясат. Монетарлы теория және қазіргі экономика. Ақша-несиелік 

және салық-бюджетті саясаттарды үйлестіру аспектілері. Қаржы нарықтары 

және қаржы-несиелік институттар. 

6. Қаржы табиғатына байланысты әр түрлі көзқарастар мен 

түсіндірмелерді дамытудың қазіргі үрдістері және экономиканың нақты 

секторындағы қаржы институттарын дамытудың жаңа формалары. ҚР-дағы 

қаржы-несиелік институттардың қызметін бақылауды дамыту. 

7. Қазіргі экономикалық теориялар және қаржы теориялық ережелердің 

жаңа формалары мен әдістері. Нарықтық экономикадағы қаржы 

қатынастарының теориялық негіздері мен ұйымдастыру формалары. 



Қаржыны басқаруды ұйымдастыру – қаржы механизмінің табиғи қосалқы 

жүйесі. 

8. Ұдайы өндірістік үдерістердегі экономикалық категориялардың 

өзара әрекеті (қаржы, бағалар, еңбекақыны төлеу және сақтандыру, несиелер 

үлгісінде). Қаржы және қоғамдық ұдайы өндіріс. Қаржылық ресурстардың 

ұдайы өндірісі – қоғамның экономикалық ресурстарының құрамдас бөлігі. 

9. Макроэкономикалық реттеудегі ақша мен қаржы. 

Макроэкономикалық реттеу механизміндегі мемлекеттік қаржы. Қаржы-

несиелік саладағы макроэкономикалық реттеу. Экономиканың қаржы және 

қаржы-несиелік әдістерін реттеу. Ақша-несиелік қатынастар саласындағы 

басқарудың стратегиялары мен қазіргі моделі. 

10. Негізгі капитал ұғымы, оның құрылымы мен қолдану тиімділігінің 

көрсеткіштері. Шаруашылық жүргізу субъектілерінің қаржысын 

ұйымдастыру қағидалары, олардың қазіргі жағдайдағы дамуы. Ұйым 

қаржысын басқаруда қолданылатын қаржы әдістері мен қаржы тұтқалары. 

11. Инвестициялық бизнес-жоспардың қаржылық аспектілері. Қазақстан 

экономикасының нақты секторын дамытудың қаржы ынталандырмасы. 

Тауарлы-ақшалай қатынас жағдайындағы қаржы мәні мен қажеттілігі. 

Нарықтық экономикадағы қаржы функциялары. Қаржы механизмі және оның 

элементтері. Қазақстан Респбликасындағы қаржыны тұрақтандыру 

мәселелері мен оны шешудің мүмкін жолдары. 

12.  Мемлекеттің қаржы жүйесінің құрылымы және оның топтарының 

сипаттамасы. Айналым капиталы айналымдылығының көрсеткіштерінің 

есебі мен бағасы. Ұйымның қаржы жағдайына айналымдылықтың әсері. 

13.  Қаржы мәні мен оған сәйкес қаржы ағынын құрайтын қаржы 

қатынастарының сипаттамасы. Мемлекеттің қаржы саясатының мазмұны мен 

бағыттары. Қаржы саясатының түрлері мен типтері туралы эконимикалық 

ғылым. Қазақстан Респбликасының ағымдағы жылдағы қаржы саясаты.  

14. Мемлекеттік несие – экономикалық категория, оның банктік 

несиелер мен салықтармен ұқсастығы мен айырмашылығы. Мемлекеттік 

несие – экономиканы реттеудің құралы. Мемлекеттік несиенің формалары 

мен оны жүзеге асырудың механизмдері. Мемлекеттік қарыздардың 

топтастырылуы. 

15. Қазақстан Респбликасының әлеуметтік-экономикалық даму 

бағдарламаларын жүзеге асырудағы қаржының рөлі. Қазақстанның 

әлеуметтік-экономикалық дамуындағы мемлекеттік емес қорлардың рөлі. ҚР-

ның Ұлттық қоры: тиімді қалыптастыру мен қолдану мәселелері. Қаржы 

жағдайы мен шаруашылық жүргізетін субъектілердің қаржы 

тұрақтылығының көрсеткіштері. 

  

                              «Әлемдік қаржы нарығы» пәні 

1. Халықаралық және ұлттық қаржы нарықтары. Халықаралық қаржы 

нарықтарының қатысушылары. Әлемдік қаржы нарығының құрылымы. 

Әлемдік қаржы нарығының құралдары.  Әлемдік қаржы нарығының 

құрамындағы халықаралық қаржы орталықтары.  



2. Халықаралық еуробонд нарығы. Еуробонд шығарылымының 

ерекшеліктері мен шарттары. Халықаралық еуробонд нарығындағы кәсіби 

қатысушылардың қызметі. Еуробондтардың эмитенттері мен инвесторлары 

3. Мемлекеттік бағалы қағаздардың ғаламдық нарығы. Халықаралық 

нарықтарда мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастырудың мақсаты мен 

міндеттері. Халықаралық капитал нарығында мемлекеттік бағалы қағаздарды 

орналастырудың тәртібі мен шарттары 

4. Әлемдік акция нарығы. Халықаралық акция нарығының даму 

динамикасы мен тенденциясы. Халықаралық акция нарығының 

капитализациялану түсінігі мен көрсеткіштері. Халықтық IPO динамикасы 

мен халықаралық акция нарығының капитализациялануына қаржы 

дағдарысының әсері. 

5. Қазіргі таңдағы әлемдік бағалы қағаздар нарығының құрылымы. 

Халықаралық борыштық бағалы қағаздар нарығы. Халықаралық үлестік 

бағалы қағаздар нарығы. Халықаралық бағалы қағаздар нарығының даму 

перспективалары. 

6. Халықаралық қаржылық корпорациялар. Халықаралық қаржылық 

корпорациялардың ұлттық қаржы нарықтарының дамуына әсер етуі. 

Трансұлттық банктер. Трансұлттық банктердің халықаралық, аймақтық және 

ұлттық қаржы нарықтарының дамуына әсер етуі. 

7. Халықаралық ақша және қор нарықтары. Халықаралық ақша және қор 

нарықтарының қатысушылары мен құралдары. Ғаламдық инвестициялық 

үдерістердегің дамуындағы халықаралық ақша және қор нарықтары.  

8. Халықаралық капитал нарығында қаржылық құралдардың айналыс және 

шығарылым ерекшеліктері. Халықаралық капитал нарығының 

инфрақұрылымы. Халықаралық капитал нарығының даму келешегі. 

9. Халықаралық инвестициялар. Тікелей және портфельдік инвестициялар. 

Капитал импорты: нысандары, мақсаты, әлеуметтік-экономикалық салдары. 

Капитал экспорты: артықшылықтары мен кемшіліктері 

10. Аймақтық қаржы нарықтарының даму ерекшеліктері. Әлемдік қаржы 

нарығындағы халықаралық қаржы ұйымдары, олардың аймақтық қаржы 

нарықтарының дамуына әсері етуі. 

11. Исламдық қаржыландырудың халықаралық орталықтары. Исламдық 

қаржыландырудың даму тенденциялары. Халықаралық қаржылық 

ұйымдардың  өз қызметін қаржыландыру үшін пайдаланатын исламдық 

қаржыландыру құралдары. 

12. Халықаралық валюта нарықтары. Валюталық құралдармен жүргізілетін 

биржалық сауда. Валюта нарығының дамуына қаржылық дағдарыстың әсер 

етуі. Әлемдік валюта айналысының ерекшеліктері. Халықаралық және 

ұлттық валюта нарықтарының өзара байланысы. 

13. Халықаралық қаржы нарығындағы институционалды инвесторлар. 

Институционалды инвесторлардың портфельдік инвестициялары. 

14. Биржалық индекстер. Биржалық индекстердің қалыптасуы мен дамуы. 

Биржалық индекстердің есептеу әдістері. Акция индекстерін есептеу әдістері. 



Доу-Джонс индекстері: түрлері және өкілеттік тізім. Халықаралық қор 

нарығының даму тенденцияларын сипаттайтын негізгі индекстер 

15. Халықаралық қор нарығының даму динамикасын бағалаудағы іргелі және 

техникалық талдау. Іргелі талдаудың әдістемесі. Техникалық талдаудың 

әдістемесі. 

16. Дамыған елдердің қаржы нарықтары. АҚШ, Канада және ЕО елдерінің 

қаржы нарықтарының даму ерекшеліктері. Еуроаймақ елдерінің қаржы 

нарықтарының даму ерекшеліктері. Дамыған елдердің қаржы нарықтарының 

дамуына халықаралық қаржылық дағдарыстың әсері.   

17. Дамушы елдердің қаржы нарықтары. Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің  

қаржы нарықтары. Оңтүстік Америка елдерінің  қаржы нарықтары. Дамушы 

елдердің қаржы нарықтарының дамуына халықаралық қаржылық 

дағдарыстың әсері. 

18. ТМД елдерінің қаржы нарықтары. Ресей Федерациясы, Белоруссия, 

Қырғызстан Республикасының қаржы нарықтарының даму ерекшеліктері. 

ТМД елдерінің қаржы нарықтарындағы интеграциялық үдерістер.  Қазақстан 

мен Ресей елдерінің қаржы нарықтарының өзара байланысы 

19. Халықаралық деривативтер нарығы. Халықаралық қаржы 

нарықтарындағы тәуекелдер. Туынды қаржылық құралдардың түрлері мен 

формалары. Халықаралық қаржы нарығында тәуекелдерді хеджерлеу және 

бағалау әдістері. Халықаралық капитал нарықтарында тәуекелдерді азайту 

мәселелері 

20. Халықаралық төлем жүйелері. Халықаралық қаржылық операцияларды 

жүзеге асырудың әдістері мен формалары. Халықаралық есеп 

айырысулардың негізгі формалары. Ғаламдық қаржы нарығында 

халықаралық есеп айырысулар мен төлем жүйелерінің дамуындағы 

халықаралық қаржылық ұйымдар. 

 

«Қаржылық менеджмент» пәні 

 

1.Қаржылық менеджменттің негізгі тұжырымдамалары мен көрсеткіштері. 

Тәуекел және кірістілік. Корпорациялық тәуекелдерді басқару.Активтер 

портфелін басқару. 

2.Капитал құрылымының теориясы: Модельяни-Миллердің модельдері. 

Компромиссалық модельдер. Монте-Карло әдісі. Шешімдер ағашын талдау. 

3.Инвестициялық жобаның ақша ағынын болжау. Капитал салымдарының 

бюджетін оңтайландыру. Ақша қаражатын басқару. 

4.Кәсіпорынның қаржы жүйесі: корпорациялардың қаржы функциялары және 

оларды экономиканың дәстүрлі және ғылымды қажетсінетін салаларының 

кәсіпорындарында іске асыру механизмі. 

5. Кәсіпорынды қаржылық басқарудың стратегиялық мақсаты ретінде құнды 

максималдау. 

6. Кәсіпорынның құнын қалыптастырудағы қаржылық инжиниринг және 

имитациялық модельдеу. 



7. Экономиканың дәстүрлі және ғылымды қажетсінетін салалары 

кәсіпорындарының айналымнан тыс активтерін қаржыландыру стратегиясы 

8. Экономиканың дәстүрлі және ғылымды қажетсінетін салаларының 

кәсіпорындарын ұзақ мерзімді қаржыландырудың дәстүрлі емес көздері. 

9. Экономиканың ғылымды қажетсінетін салалары кәсіпорындарының 

зияткерлік капиталы және оны қалыптастыру әдістері 

10. Ноу-хау кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру факторы және 

оның құнын есептеу әдістері. 

11. Экономиканың дәстүрлі және ғылымды қажет ететін салалары 

кәсіпорындарының айналым активтерін басқару және оларды қаржыландыру 

стратегиясы. 

12.Қаржы құндық экономикалық санат ретінде. Өндіріс процесіндегі қаржы. 

13.Қаржының басқа экономикалық категориялармен өзара байланысы (баға, 

еңбекақы төлеу, кредит). 

14.Қаржы ресурстары. Дағдарыс жағдайында қаржы ресурстарын пайдалану 

тиімділігін арттыру мәселелері. 

15.Қаржы жүйесі, оның бөліктері мен буындары, ұйым принциптері. 

Нарықтық өзгерістердің қаржы жүйесінің құрылымына әсері. 

16.Қаржылық стратегия және қаржылық тактика. Қаржы тетігінде қаржы 

саясатын іске асыру. Әлемдік дағдарыс жағдайында қаржылық тетікті қайта 

бағдарлау. 

17.Қаржылық жоспарлар жүйесі. Нарықтық экономика жағдайындағы 

қаржылық жоспарлаудың өзгеруі. Бизнес-жоспар. Қаржылық болжам. 

18.Экономиканы қаржылық реттеудің алғышарттары мен 

шарттары.Сақтандыру қорлары, олардың құрылу әдістері және пайдалану 

бағыттары. Қаржылық менеджменттің жұмыс істеуі үшін ұзақ мерзімді 

сипаттағы қаржылық шешімдер (стратегия). 

19. Қаржылық менеджменттің жұмыс істеуі үшін қысқа мерзімді сипаттағы 

қаржылық шешімдер (тактика). 

20. Қаржылық менеджмент экономикалық басқару жүйесі ретінде.Қосылған 

құн көрсеткіштерін, инвестицияларды пайдалану нәтижелерінің брутто және 

нетто анықтаңыз.Активтердің экономикалық рентабельділігінің 

көрсеткіштерін және Дюпон формуласы (коммерциялық маржа, 

трансформация коэффициенті) анықтаңыз. Өтімділік және қаржылық 

тәуелсіздік көрсеткіштері. Анықтаудың негізгі формулаларын келтіріңіз. 
 

 

5. Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиет: 

1. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 

Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық кодексі) (2020 ж. 

өзгертулерімен және толықтыруларымен) 

2. «Валюталық реттеу туралы» ҚР Заңы (2018ж. өзгертулерімен және 

толықтыруларымен ),  



3. Қазақстан Республикасының Бюджет кодексi (2020ж. өзгертулерімен 

және толықтыруларымен) 

4. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 

жылғы 31 тамыздағы № 2444 Қазақстан Республикасы Заңы (2020ж. 

өзгертулерімен және толықтыруларымен)  

5. «Инвестициялар туралы» 2003 жылғы8 қаңтардағы № 373 –II Қазақстан 

Республикасының Заңы (2020ж. өзгертулерімен және толықтыруларымен  

6. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 02.07.2003. №461 - ІІ ҚР Заңы (2020ж 

бойынша түзетулермен ) 

7. «Лицензиялау туралы» 16 мамыр 2014 жылғы №202 -V Қазақстан 

Республикасының Заңы  

8. «Микроқаржы ұйымдары туралы » Қазақстан Республикасының Заңы 

(2020ж берілген өзгерістер мен толықтырулар)  

9. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

24.11.15 жылғы № 422 -V  Қазақстан Республикасының Заңы (2020ж 

өзгертулерімен және толықтыруларымен) 

10. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»  30 наурыз 1995 

жылғы N 2155 Қазақстан Республикасы Заңының (2020ж өзгертулерімен 

және толықтыруларымен ) 

11. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

организации исламского финансирования» от 22.07.2016 г. 

 

Қосымша әдебиет 

1. Росс, С. Основы корпоративных финансов. БИНОМ. 2000.  

2. П.Л. Виленский, В.Н.Лившиц, С.А.Смоляк. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов: теория и практика, М., Дело 2013.  

3. Дамодаран А.  Инвестиционная оценка, Альпина Бизнес Букс, М. 2014    

4. Оценка бизнеса. Под ред Грязновой А.Г., Федотовой М.А. Москва: 

Финансы и статистика, 2-ое издание, 2014 

5. Чиркова Е.В. «Как оценить бизнес по аналогии: методическое пособие 

по использованию сравнительных рыночных коэффициентов при оценке 

бизнеса и ценных бумаг. М.: «Альпина Бизнес Букс», 2015. 

6. Банковское дело. Учебник /под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. 

Кроливецкой, - 5-е изд. Переработанное и доп. – М.: Финансы и статистика, 

2013. 

7. Хенни Ван Грюнинг, Соня Брайович, Братанович. Анализ банковских 

рисков. Система корпоративного управления финансовым риском/ Пер. с 

англ. К.Р. Тагирбекова, - М.: Издательство «Весь мир», 2003. 

8. Фондовый рынок. Под ред. Берзона Н.И. – М.:  ВИТА-ПРЕСС,2009. 

9. Коттл С., Мюррей Р., Блок Ф. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда.- 

М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2012. 

10. Мельников В.Д Основы финансов. Учебник для экономических 

специальностей вузов. – Алматы, 2005 г. 



11. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. Учебник для экономических 

специальностей вузов. – Алматы, 2011 г.  

12. Ильясов К.К., Кұлпыбаев С.К. Каржы.  – Алматы, 2011. 

13. Финансы. Учебник для вузов. Под.ред. М.В.Романовского и др. –М: 

Перспектива, «Юнити», 2018 

14. Ермекбаева Б.Ж., Купешова Б.К. Курс лекций Корпоративные финансы. 

Уч. Пособие. Алматы: Изд-во Казак университети, 2017 г. 

15. Михель Э.Э., Рахимбаев А.Б. и др. Корпоративные финансы. Алматы. 

Азия-принт. 2019.- 400с. 

16. Кадерова Н.Н.  Корпоративные финансы  Издательство: Алматы: 

Экономика  Год: 2008  

17. Брокеры и регистраторы на рынке ценных бумаг. Пособие для 

подготовки специалистов к государственной аттестации. Коллектив 

авторов. Алматы: Информационное агентство финансовых рынков 

«ИРБИС», 2019. 

18. Миркин  Я..М. Ценные бумаги и фондовый рынок. Москва, 2015. 

19. Брейли Р, Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер.с англ.-

М.: ЗАО « Олимп - Бизнес»,2013 

20. Бригхем Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. Пер. с 

англ./ Под ред. Е.А. Дорофеева - СПб: Питер, 2015.-960с. 

21. Ван Хорн Джеймс К., Вахович (мл.) Джон М. Основы финансового 

менеджмента. 11-е издание. Пер. с англ.-М.: Издательский дом 

«Вильяме», 2015. - 992с. 

 

 

6.Мамандық бойынша түсу емтихан нәтижесін бағалау шкаласы 

 
Бағаны

ң 

әріптік 

мәні 

Баллдар % Бағаның сандық 

эквиваленті (GPA) 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

A 

A- 

95-100 

90-94 

4.0 

3.67 

Өте жақсы 

B+ 

B 

B-  

C+ 

85-89 

80-84 

75-79 

70-74 

3.33 

3.0 

2.67 

2.33 

Жақсы 

C 

C- 

D+ 

D- 

65-69 

60-64 

55-59 

50-54 

2.0 

1.67 

1.33 

1.0 

Қанағаттанарлық 

F 0-49 0.0 Қанағаттанарлықсыз 

i - - Пәннің оқылуы толық 

біткен жоқ 

W - - Пәннен бас тарту 



AW - - Академиялық 

себептерге байланысты 

пәннен шеттету 

AU - - Пән толық тыңдалды 

 

Мамандық бойынша түсу емтихан нәтижесін бағалау жауап сапасына 

байланысты 100-балл шкаласы бойынша анықталады: 

Баға Критерилер Шкала, 

балл 

А     Өте жақсы 1. Дер кезінде ақпаратты жүйелеп, жаңа идеяны 

тәжірбе жүзінде жүзеге асыру қасиеті мен 

басқару қабілетін көрсетті. 

2. Тәжірбе міндеттері толық орындалып, ұйымда 

қалыптасқан мәселелерді тиімді шешу қабілеті 

көрсетілді.   

3.Теориялық білімін, әдістерін нақты жағдайда 

шығармашылық тұрғыда ғылыми мәселелерді 

шешуде қолдана білді.     

95-100 

А-    Өте жақсы 1.Тәжірбе міндеттері толық орындалып 

менеджмент, тәуекелді басқару және 

стратегиялық басқару саласында біліктілігін 

көрсетті.    

2.Зерттеу тәжірбесі есебінің материалдары дұрыс 

логикалық біртектілікпен құрастырылған.  

3.Басқару қабілетін қоса табысты дамыту 

қабілетін көрсетті.    

90-94 

В+    Жақсы  1.Басқарушылық міндеттерді жақсы деігейде 

орындау қабілетін көрсетті, бірақ жүзеге асыру 

барысында қателіктер болды.    

2.Ұйымдарда қалыптасатын басқарушылық жіне 

әлеуметтік мәселелерді бар жіне жаңа білім 

тұрғысынан шешу қабілеті көрсетілді.   

85-89 

В      Жақсы 

 

 

 1.Басқарушылық міндеттерді жақсы деңгейде 

орындау қабілетін көрсетті, бірақ жүзеге асыру 

барысында қателіктер болды.    

3.Зерттеу тәжірбесі есебінің материалдары дұрыс 

логикалық біртектілікпен құрастырылған, бірақ 

біршама қателер бар. 

80-84 

B-     Жақсы 1.Басқарушылық міндеттерді жақсы деігейде 

орындау қабілетін көрсетті, бірақ жүзеге асыру 

барысында қателіктер болды.    

3.Материалдары дұрыс логикалық біртектілікпен 

құрастырылған, бірақ қателер бар. 

75-89 

С+   Жақсы 

 

2.Тәжірбе міндеттері толық орындалмаған, бірақ 

докторант  менеджмент  саласында біліктілігін 

көрсете білген.    

3.материалдары дұрыс құрастырылған, бірақ  

логикалық біртектілік бұзылған. 

70-74 

С Қанағаттанарлық 1.Толық орындалмаған, логикалық тұрғыда 

қателіктер жіберілген.   

65-69 



 

 

 

 

 

2. тапсырма орындалмаған;  

3.Материалдары дұрыс, бірақ  логикалық 

біртектілік бұзылған. 

C- Қанағаттанарлық 1.Басқарушылық міндеттерді төмен деігейде 

орындау қабілетін көрсетті, оны жүзеге асыру 

барысында қателіктер болды.    

2. тапсырма орындалмаған;  

3. Есепті құрастыруда  логикалық біртектілік 

бұзылған. 

60-64 

D+ Қанағаттанарлық  

  

1.Басқарушылық міндеттерді төмен деігейде 

орындау қабілетін көрсетті, оны жүзеге асыру 

барысында қателіктер болды.    

2.Зерттеу тәжірбесі есебінде    логикалық 

біртектілік бұзылған, гарматикалық қателіктер 

бар.   

55-59 

D Қанағаттанарлық 1.Басқарушылық міндеттерді төмен деігейде 

орындау қабілетін көрсетті, оны жүзеге асыру 

барысында көп қателіктер болды.    

2. Тапсырма орындалмаған;  

3.Есепті құрастыруда  логикалық біртектілік 

бұзылған. 

50-54 

F Қанағаттанарлықсыз 1.Басқарушылық міндеттерді төмен деігейде 

орындау қабілетін көрсетті, оны жүзеге асыру 

барысында көп қателіктер болды.    

2.Тапсырма орындалмаған, ақпаратты өңдей 

алмаған.    

0-49 


