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БЕКІТІЛДІ 
    

     D074 – «Қаржы, банк және сақтандыру ісі»  

білім беру бағдарламалары тобына 

докторантураға  түсушілерге арналған 

емтихан бағдарламасы 

   

1. Жалпы ережелер. 

 

1. Бағдарлама «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығына (бұдан әрі – үлгілік қағидалар) сәйкес жасалды. 

2.  Докторантураға түсу емтиханы эссе жазудан, докторантурада оқуға дайындығына 

тест тапсырудан (бұдан әрі – ОДТ), білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша 

емтиханнан және сұхбаттасудан тұрады. 

 

Блогы Балы 

1. Эссе  10 

2. Докторантурада оқуға дайындық тесті 30 

3. Білім беру бағдарламасы тобының бейіні 

бойынша емтихан 
40 

4. Сұхбаттасу 20 

Барлығы/ өту ұпайы 100/75 

 

3. Түсу емтиханының ұзақтығы – 4 сағат, осы уақыт ішінде оқуға түсуші эссе жазады, 

докторантурада оқуға дайындық тестінен өтеді, электрондық емтихан билетіне жауап береді. 

Сұхбаттасу ЖОО базасында жеке өткізіледі. 

 

2. Түсу емтиханын өткізу тәртібі. 

 

1. D074 – «Қаржы, банк және сақтандыру ісі» білім беру бағдарламалары тобына 

докторантураға түсушілер проблемалық / тақырыптық эссе жазады. Эссе көлемі – 250-300 

сөзден кем болмауы керек. 

2. Электрондық емтихан билеті 3 сұрақтан тұрады. 

 

 

 



Білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтиханға дайындалуға  

арналған тақырыптар. 

 

«Қаржы теориясы» пәні 

 

1-Тақырып.  Қаржы және олардың қоғамдық ұдайы өндірістегі рөлі  

1.1. Қаржы экономикалық категория ретінде 

1.2. Қаржының әлеуметтік дамудағы рөлі және қаржының негізгі белгілері 

1.3. Қаржының функциялары, қаржының екі концепциясының мазмұны 

1.4. Қаржының нақты белгілері, сипаты және қажеттілігі 

1.5. Қаржы ғылымындағы зерттеу пәні, әдісі, объектілері 

 

2-Тақырып.  Қаржы жүйесі және оның құрылымы 

2.1. Қаржы жүйесінің түсінігі, оның құрамы және сызбасы 

2.2.  Қаржы жүйесін ұйымдастыру принциптері 

2.3.  Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасы қаржы жүйесінің міндеттері 

2.4.  Қаржының басқа экономикалық категориялармен байланысы 

2.5.  Қаржыны басқаруды ұйымдастыру 

 

3-Тақырып. Қаржы саясатының мазмұны мен бағыттары, қаржы механизмінің мәні 

3.1. Қаржы саясатының түсінігі, оның міндеттері, мақсаттары мен принциптері. 

3.2. Қаржы механизмі: мазмұны мен құрылымы 

3.3. Нарықтық экономика жағдайындағы қаржылық механизм 

3.4. Қаржылық жоспарлау және болжау. 

3.5. Қаржы қатынастарын құқықтық қамтамасыз ету 

 

4-Тақырып. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы 

4.1. Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының қызмет ету негіздері 

4.2. Коммерциялық негізде жұмыс істейтін шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысы 

4.3. Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының негізгі ерекшеліктері 

4.4. Негізгі ұйымдық-құқықтық нысандардағы шаруашылық жүргізуші субъектілер 

қаржысының ерекшеліктері 

4.5. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық қорлары 

 

5-Тақырып. Мемлекеттік қаржы және оларды құрайтын элементтер 

5.1. Мемлекеттік қаржының түсінігі мен құрамы 

5.2. Мемлекеттік қаржының негізгі элементтері 

5.3. Мемлекеттік және муниципалдық қаржының пайда болу тарихы 

5.4. Мемлекеттік қаржының субъектілері 

5.5. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қаржысы: өзекті міндеттері 

 

6 -Тақырып. Қаржы мен салық арасындағы байланыс 

6.1. Мемлекеттік кірістерді басқару 

6.2. Салықтардың қазіргі экономикалық қатынастардағы рөлі мен орны. 

6.3. Жанама салықтар және олардың сипаттамалары 

6.4. Салық салу жүйесінің құрамы мен құрылымы 

6.5. Корпоративтік салығын кәсіпкерліктің әр түрлі салаларында қолдану ерекшеліктері. 

 

7 -Тақырып. Қазақстан Республикасының салық саясаты 

7.1. Салықтардың жіктелуі және салық салуды ұйымдастыру. 

7.2. Қазақстан Республикасының салық жүйесі 

7.3. Қазақстанда салықтардың негізгі түрлерінің қызмет ету ерекшеліктері 



7.4. Салықтарды аудару және салық төлеуден жалтару 

7.5. Жаңару жағдайындағы Қазақстанның салық саясаты 

 

8 -Тақырып. Мемлекеттік бюджет және бюджеттік жүйе 

8.1. Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні мен рөлі 

8.2. Мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстарының құрамы 

8.3. Бюджеттік жүйе, оның құрамы және буындардың сипаттамалары 

8.4. Мемлекеттік бюджет мемлекеттің негізгі қаржылық жоспар ретінде  

8.5. Қазақстан Республикасындағы бюджетаралық қатынастардың мәселелері 

 

9- Тақырып. Бюджеттен тыс қорлар және олардың қаржы жүйесіндегі рөлі 

9.1. Бюджеттен тыс қорлар: мақсаты, міндеттері, түрлері 

9.2. Өндірістік қорлардың қалыптасу көздері және олардың өсуі 

9.3. Бюджеттен тыс қорлардың мәні, рөлі және орны 

9.4. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 

9.5. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры және міндетті медициналық сақтандыру қоры 

 

10-Тақырып. Мемлекеттік несие, мемлекеттік қарыз және олардың ерекшеліктері 

10.1. Мемлекеттік несиенің қызметтері мен нысандары 

10.2. Мемлекеттік несиенің экономикалық мәні және оның түрлері 

10.3. Мемлекеттік қарызды басқару 

10.4. Мемлекеттік қарыздың себептері 

10.5. Мемлекеттік қарызды өтеу және қызмет көрсету 

 

11-Тақырып. Сақтандыру мәні және оның қаржымен байланысы 

11.1. Сақтандырудың экономикалық мәні, сақтандыру мен қаржының байланысы 

11.2. Сақтандыру нарығы: мәні, қазіргі жағдайы және даму бағыттары 

11.3 Әлеуметтік сақтандырудың қаржылық аспектілері 

11.4. Мүлікті және жеке сақтандыру 

11.5. Сақтандыру қатынастары жүйесі 

 

12-Тақырып. Экономиканы мемлекет тарапынан қаржылық реттеу 

12.1. Экономиканы қаржылық реттеудің мәні 

12.2. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу әдістері және олардың жіктелуі 

12.3. Қаржылық реттеудің түсінігі мен қажеттілігі 

12.4. Қаржылық реттеу жүйесінің элементтері 

12.5. Нарықтық экономика жағдайындағы мемлекеттік қаржылық реттеудің рөлі 

 

13-Тақырып. Қаржы нарығы және оның құрылымдық элементтері 

13.1. Халықаралық қаржы ұйымдарының әлемдік қаржы нарығының дамуына әсері 

13.2. Халықаралық валюта нарықтарының даму мәселелері мен болашағы 

13.3. Қаржы нарығында институционалды инвесторлардың тиімділігін арттыру 

13.4. Әлемдік қаржы нарығының даму тенденциялары 

13.5. Қаржы нарықтарында мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару және олардың айналымы 

шарттары мен тәртібі 

 

14-Тақырып. Үй шаруашылықтарының қаржысы 

14.1. Үй шаруашылықтарының қаржысының мәні мен қызметі 

14.2. Үй шаруашылығының қаржылық ресурстары және бюджеті 

14.3. Үй шаруашылықтарының ақшалай кірістері және олардың құрамы 

14.4. Үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары және олардың жіктелуі 



14.5. Үй шаруашылықтарының қаржысы: Қазақстандағы қызмет ету ерекшеліктері 

 

15-Тақырып. Қаржы мен инфляция арасындағы байланыс 

15.1. Инфляцияның түрлері, түрлері 

15.2. Инфляция және мемлекеттің инфляцияға қарсы саясаты 

15.3. Инфляцияның сипаттамасы және оның әсері 

15.4. Инфляцияның қаржымен байланысы, себептері мен салдары 

15.5. Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық салдары 

 

«Халықаралық валюта-қаржы қатынастары» пәні 

 

1-Тақырып. Халықаралық валюта-қаржылық қатынастар және әлемдік валюта жүйесі 

1.1. Әлемдік валюта жүйесі 

1.2. Әлемдік ақша тауарлары және халықаралық өтімділік 

1.3. Ақша қатынастары және ақша жүйесі туралы түсінік. 

1.4. Халықаралық валюта жүйесінің түсінігі мен құрылымы 

1.5. Дүниежүзілік қаржылық координаттар жүйесіндегі халықаралық валюта-қаржылық 

қатынастардың (ХВҚҰ) ұйымдастырылу негіздері мен ерекшеліктері. 

 

2-Тақырып. Әлемдік валюта жүйесінің эволюциясы 

2.1. Генуя валюта жүйесі. 

2.2. Бреттон-Вудс валюта жүйесі. 

2.3. Ямайка валюта жүйесі 

2.4. Eуропа валюта жүйесі. 

2.5. Валюта жүйелерін аймақтандыру және интеграциялау 

 

3-Тақырып. Мемлекеттің халықаралық валюта өтімділігін анықтау 

3.1. Валюта бағамы және оның қалыптасуына әсер ететін факторлар. 

3.2. Валюта бағамын реттеу теориялары. 

3.3. Халықаралық валюта өтімділігінің көрсеткіштері 

3.4. Елдің халықаралық резервтік активтерінің құны 

3.5. Валюта нарығының конъюнктурасы 

 

4-Тақырып. Төлем балансы, оның құрылымы 

4.1. Төлем балансы - экономикалық категория және экономикалық талдау құралы ретінде. 

4.2. Төлем балансының көрсеткіштері және оның баптарын жіктеу әдістері. 

4.3. Төлем балансын өлшеу әдістері. 

4.4. Төлем балансына әсер ететін факторлар. 

4.5. Төлем балансын талдаудың заманауи әдістері. 

 

5-Тақырып. Валюталық реттеу, валюталық тәуекелдер және оларды сақтандыру 

5.1. Валюта қатынастарын нарықтық және мемлекеттік реттеу. 

5.2. Валюта саясатының нысандары. 

5.3. Валюталық шектеулер. 

5.4. Валюталық тәуекелдердің түрлері және олардың сипаттамалары. 

5.5. Валюталық тәуекелді сақтандыру. 

 

6-Тақырып. Халықаралық валюта қатынастарын реттеу. 

6.1. Халықаралық валюта қатынастары мен валюталық дағдарыстардың тәуекелдері. 

6.2. Мемлекеттік валюталық реттеу 

6.3. Нарықты валюталық реттеу 



6.4. Мемлекетаралық және ұлттық валюта-экономикалық реттеу 

6.5. Валюталық реттеу: мәні, маңызы, факторлары және даму тенденциялары 

 

7-Тақырып. Валюталық саясат 

7.1. Валюта саясаты: түсінігі және формалары 

7.2. Ұлттық валюта саясаты 

7.3. Валюта саясатының негізгі бағыттары 

7.4. Құрылымдық валюталық саясат 

7.5. Қазіргі валюта саясаты 

8-Тақырып. Халықаралық есеп-айрысулар 

8.1. Есеп-айрысу формалары Төлем нысандары. 

8.2. Инкассо нысаны. Аккредитив нысаны. 

8.3. Ашық шотпен есеп айырысу. Аванс түріндегі есеп-айырысулар. 

8.4. Вексельдер мен чектерді қолдана отырып есеп айырысу. Банктік кепілдіктер. 

8.5. Валюталық клиринг 

 

9-Тақырып. Халықаралық банктік қызмет көрсетулердің жіктелуі 

9.1. Коммерциялық банктердің халықаралық қатынастарының мәні 

9.2. Халықаралық банктік операциялардың негізгі түрлері 

9.3. Халықаралық банктік несие беру принциптері 

9.4. «Лоро» типіндегі халықаралық корреспонденттік шоттар 

9.5. «Ностро» типіндегі халықаралық корреспонденттік шоттар 

 

10-Тақырып. Халықаралық несиелік қатынастар 

10.1. Халықаралық несие. 

10.2. Несие экономикалық категория ретінде. 

10.3. Халықаралық несие нысандары. 

10.4. Халықаралық несиенің ақшалай, қаржылық және төлем шарттары. 

10.5. Халықаралық несиелік қатынастарды мемлекеттік реттеу. 

 

11-Тақырып. Әлемдік қаржы нарығы, оны сегментациялау 

11.1. Халықаралық қаржы ағындары және әлемдік қаржы орталықтары. 

11.2. Әлемдік несие және қаржы нарығы. 

11.3. Еуронарық. 

11.4. Халықаралық валютадағы, есеп айырысу-несиелік және қаржылық операциялардағы 

ақпараттық технологиялар. 

11.5. СВИФТ жүйесі. 

 

12-Тақырып. Әлемдік валюта нарығы және валюталық операциялар 

12.1. Валюта нарықтарының жіктелуі. Bалюта нарығының функциялары. 

12.2. Валюта бағамының котировкасы. 

12.3. Банктердің валюталық позициялары. Банкноталар нарығы. 

12.4. Спот-нарығы. Форвард нарығы. 

12.5. Фьючерстер нарығы. Опциондар нарығы 

 

13-Тақырып. Халықаралық несиелік және қор нарығы. Еуронарық 

13.1. Халықаралық несиенің принциптері мен функциялары. 

13.2. Халықаралық несиенің нысандары мен түрлері. 

13.3. Халықаралық несиенің ақша-несиелік және төлем элементтері. 

13.4. Халықаралық несиені қамтамасыз ету. 

13.5. Халықаралық несиелік қатынастарды реттеу. 

 



14-Тақырып. Әлемдік алтын нарығы 

14.1. Халықаралық валюта қатынастарындағы алтынның рөлі. 

14.2. Халықаралық алтын нарығы. 

14.3. Алтын нарығы: құрылымы, эволюциялық ерекшеліктері, қатысушылары. 

14.4. Әлемдік алтын бағасының динамикасы 

14.5. Әлемде алтынның тұтынылуы 

 

15-Тақырып. Халықаралық валюта-қаржы ұйымдары, олардың қызметі және әлемдік 

валюта жүйесіндегі рөлі 

15.1. Халықаралық қаржы институттарының жалпы сипаттамасы. 

15.2. Халықаралық валюта қоры. ХҚДБ. Еуропалық қайта құру және даму банкі. 

15.3. ЕО аймақтық валюта-қаржы ұйымдары. 

15.4. Халықаралық экономикалық ынтымақтастық банкі. 

15.5. Халықаралық инвестициялық банк. 

 

«Исламдық қаржыландыруға кіріспе» пәні 

 

1-Тақырып. Этикалық (исламдық) қаржының мәні мен ерекшелігі 

1.1. Қазіргі жахандық экономикадағы исламдық қаржы секторының даму динамикасы  

1.2. Мұсылман елдерінің экономикалық интеграциясының мүмкіндіктері. 

1.3. Исламдық қаржылық қызметтердің ресми емес нарықтары 

1.4. Исламдық қаржылық инфрақұрылым. 

1.5. Этикалық (исламдық) қаржылық инфрақұрылымды дамыту 

 

2-Тақырып. Пайда мен зиянды бөлуге арналған келісімшарттар. Мудараба 

2.1. Пайда мен зиянды бөлісу шарттарының ерекшеліктері мен қолданылу сферасы. 

Мудараба 

2.2. Мудараба және Шексіз Мудараба мәмілелерінің бизнес-процестерін салыстыру 

2.3. Шексіз Мудараба келісімінің мәні 

2.4. Шариғат кеңесінің әлемдегі исламдық қаржыландыруды дамытудағы рөлі 

2.5. Исламдық үлестік қаржыландыру принциптері 

 

3-Тақырып. Пайда мен зиянды бөлуге арналған келісімшарттар. Мушарака 
3.1. Мудараба келісімшарты мен Мушарака келісімшарттарының айырмашылығы 

3.2. Мушарак ұғымы 

3.3. Ислам банкі капиталын қалыптастыру ерекшеліктері. 

3.4. Мушарактың негізгі ережелері 

3.5. Мушарака мәмілесін басқару 

 

4-Тақырып. Үлестік қаржыландыру құралдары. Мурабаха. Иджара 

4.1. Мурабаха мәмілесінің дәстүрлі тұтынушылық несиелендіру арасындағы айырмашылық 

4.2. Иджара мәмілесінің сипаттамалары және олардың ерекшеліктері 

4.3. Мурабаха мәмілесінің схемасы және олардың ерекшеліктері 

4.4. Мурабаха келісімшартын түсіндіру 

4.5. Иджара келісімшартын түсіндіру 

 

5-Тақырып. Үлестік қаржыландыру құралдары. Истисна Салам 

5.1. Құралдардың Истиснаға да, Саламға да ұқсастығы 

5.2. Салам және Истисна транзакцияларын қазақстандық тәжірибеде қолдану мүмкіндіктері 

5.3. Истисна келісімшартының жұмыс істеуі 

5.4. Истисна және Параллель Салам мәмілесінің негізгі ерекшеліктері 

5.5. Салам операциясының схемасы және олардың ерекшеліктері 



 

6-Тақырып. Қазіргі ислам банкінің қызметі 

6.1. Ислам банк жүйесінің мәні мен ерекшелігі. 

6.2. Қазіргі ислам банкінің қызметі 

6.3. Ислам банкі капиталын қалыптастыру ерекшеліктері. 

6.4. Исламдық банк өнімдерінің негізгі түрлері 

6.5. Мәміле тараптарының құқықтары мен міндеттері 

 

7-Тақырып. Ислам бағалы қағаздары. Сукук 

7.1. Сукук түсінігі және түрлері. 

7.2. Сукук әлемдік нарығы 

7.3. Сукуктің пен дәстүрлі облигациядан айырмашылығы 

7.4. Сукук құрылымы 

7.5. Сукук классификациясы 

 

8-Тақырып. Әлемдік экономика жүйесіндегі исламдық қаржыландырудың қызмет етуі 

8.1. Дәстүрлі нарық пен исламдық қаржы жүйелерінің негізгі айырмашылығы 

8.2. Этикалық қаржының негізгі қағидалары 

8.3. Исламдық қаржы жүйесінің қазіргі жағдайы 

8.4. Исламдық қаржы жүйесінің институционалдық құрылымы 

8.5. Исламдық экономикалық модель және қазіргі заман 

 

9-Тақырып. Исламдық сақтандыру. Такафул 

9.1. Такафул қатысушыларына арналған қорларды басқару модельдері. 

9.2. Такафулдың құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері. 

9.3. Исламдық сақтандырудағы такафул операторының рөлі 

9.4. Исламдық және дәстүрлі сақтандырудың артықшылықтары мен кемшіліктері 

9.5. Исламдық сақтандырушыларға арналған инвестициялау әдістері 

 

10-Тақырып. Исламдық банктік өнімдер 

10.1. Исламдық банк өнімдері: жұмыс істеу механизмдері және дәстүрлі банк құралдарынан 

айырмашылығы. 

10.2. Исламдық банк өнімдеріндегі несиенің жасырын пайызының проблемасы. 

10.3. Исламдық банктік өнімдерді енгізу кезеңдері (жеке қаржылық өнімдерді ұсынудан 

бастап толыққанды ислам банктерін құруға дейін). 

10.4. Исламдық банк жүйесі ұсынатын формалар 

10.5. Дәстүрлі банктік өнімдерден негізгі айырмашылықтар 

 

11-Тақырып. Исламдық әлеуметтік қаржылар (вакф, зекет) 

11.1. Шариғат белгілеген салықтардың түсінігі мен түрлері 

11.2. Зекет төленетін мүлік категориялары 

11.3. Зекет жұмсалатын мақсаттар (алушылардың 8 санаты) 

11.4. Зекет туралы заманауи пәтуалар 

11.5. Исламдағы вакф тарихы 

 

12-Тақырып. Исламдық банкинг 

12.1. Ислам банкингіндегі тәуекелдерді басқару 

12.2. Ислам банкингі және оның әртүрлі елдердегі дамуы. 

12.3. Ислам банк жүйесінің мәні мен ерекшелігі. 

12.4. Қазақстандағы ислам банкингінің даму болашағы. 

12.5. Ислам банктеріндегі тәуекелдерді басқару, банктік тәуекелдің негізгі концепциялары 

 



13-Тақырып. Әлемде исламдық қаржылардың дамуы 

13.1. Мұсылман елдеріндегі исламдық қаржы институттарының жұмыс істеу принциптері 

мен әдістері 

13.2. Исламдық қаржыландырудың шетелдік тәжірибесі 

13.3. Мұсылман емес елдердегі исламдық қаржы институттарының қызметі. 

13.4. Исламдық қаржыландыруға қызығушылықтың өсу себептері 

13.5. Ислам қаржы жүйесіндегі ақша-несие саясаты 

 

14-Тақырып. Ислам институттарының қызметін реттеу 

14.1. Қадағалау органдарының рөлі. Пруденциалдық бақылауды қамтамасыз ету. 

14.2. Ислам қаржы институттарының қазіргі нарықтық экономика жағдайындағы 

тәуекелдерді басқарудағы орны мен рөлі 

14.3. ИДБ-нің ұйымдық құрылымы және басқару органдары 

14.4. Қазақстан Республикасында ИДБ дамуының мәселелері мен болашағы 

14.5. Исламдық инвестициялық қорлар және исламдық қаржы нарығының қатысушылары. 

 

15-Тақырып. Қазақстандағы исламдық қаржыландырудың дамуы 

15.1. Қазақстандағы исламдық қаржыландырудың болашағы 

15.2. 2025 жылға дейінгі Қазақстандағы исламдық қаржыландыруды дамытудың жол 

картасы. 

15.3. Қазақстан Республикасындағы исламдық қаржыландыруды реттеудің құқықтық 

негіздері. 

15.4. Қазақстандағы исламдық қаржыландырудың дамуына сыни баға беру 

15.5. Исламдық қаржыландырудың құқықтық өрісінің қалыптасуы 
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