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Кіріспе 
 

 Қабылдау етиханы жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кəсіптік 

оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алуға 

қабылдаудың үлгі ережесіне сəйкес жүргізіледі. 8D04101  – Экономика 

мамандығының қабылдау емтиханына «магистр» дəрежесі бар, қабылдаудың 

Типтік ережелеріне сəйкес шет тілінен қабылдау емтиханынан өтпелі балл 

жинағандар қатыса алады.      

 8D04101 – Экономика мамандығының докторантурасының қабылдау 

емтиханына келесі оқу пəндер бойынша сұрақтар шығарылады:  «Кəсіпорын 

экономикасы жəне кəсіпкерлік», «Фирманың экономикалық қауіпсіздігі», 

«Инновациялық жобаларды бизнес- жоспарлау».   

 Қабылдау емтиханының мақсаты докторантурада оқуға түсушілердің  

білімдерінің деңгейін  жəне ең мықты үміткерлерді анықтау болып табылады. 

  Қабылдау емтиханының міндеттері: 

- мамандық сұрақтарында тапсырушыладың құзіреттілігін анықтау; 

- алдағы кəсіби қызметтегі жəне оқу мотивациясын анықтау 

         - докторантурада оқу барысында болашақ докторанттың өзіндік ғылыми, 

оқытушылық жəне инновациялық қызметке дайындығын анықтау. 

«Кəсіпорын экономикасы жəне кəсіпкерлік» пəні экономика саласындағы 

терең теориялық білімді, экономикалық ғылымда дискуссиялық мəселелерді 

бағдарлауды қалыптастырады.  

«Фирманың экономикалық қауіпсіздігі» нарықтық экономика 

жағдайларында толық шаруашылық дербестік алған ұйымдар өзінің 

экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған жаңа тəсілдерді 

қолдануға мəжбүр, яғни экономикалық мүдделерді қорғауға арналған бүкіл 

жүйені толық қайта қарастыру мəселесі туындады.     

 «Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау» қазіргі кездегі 

ұйымдардағы инвестициялық бизнес-жоспарлау мен инновациялық қызмет 

туралы жүйелі түсінік қалыптастырады, бизнесті құру мен модернизациялау 

барысында тиімді шешім қабылдау үшін тəжірбиелік дағды қалыптастыруға 

негіз болады.   

PhD  докторантурасына түсушілер төмендегілерді көрсету керек: 

білуі тиіс: 
кəсіпкерлік қызмет туралы теориялық жəне тəжірбиелік білімдері,  соның 

ішінде əр түрлі ұйымдастырушылық-құқықтық нысандағы өз ісін ашуда идеяның 

пайда болуынан кəсіпорынның қызмет ету механизіміне дейін.  

түсінігі болуы тиіс: 

- салалық нарық жəне оның динамикасының əдістерін оқуды пайдалану; 

- кəсіпорын қызметін басқару жəне бақылау үшін əр түрлі үлгілерді, 

əдістерді, құралдарды пайдалану; 

- кəсіпкерлік қызметіті басқару механизмін негіздеу; 
 машықтары болуы тиіс: 

- кəсіпорын персоналының арасында тапсырмаларды бөлу;  
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- тиімді жұмысқа қолайлы атмосфера жасау жəне компанияда 

корпоративтік мəдениетті сақтау;  
құзіреті болуы тиіс: 

- шаруашылық қызмет субъектілерінің құқықтық қамтамасыз етілуде; 
- экономикалық талдау жасауда;  
- кəсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің тактикасы мен 

стратегиясын құрастыруда;  
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Пəндердің мазмұны 
 

1  «Кəсіпорын экономикасы жəне кəсіпкерлік» 
 

 Тақырып 1. Кəсіпкерлік жəне кəсіпорынның ұйымдық-кұқықтық 
нысандары  

Іскерлік белсенділіктің мəні мен маңызы. Кəсіпкерлік қызмет түрлері. 

Кəсіпорынның ұйымдық-кұқықтық нысандары. Кəсіпорын бірлестіктері 

 

Тақырып 2. Кəсіпорынның өндірістік жəне нарықтық қатынастары.  
Өндірістің үздіксіздігі жəне тауар алмасу. Нарық – тауар алмасу саласы. 

Нарықтар құрылымы. Монополия жəне нарық. Халықаралық тауар алмасу. 

Нарықтық қатынастарды реформалау. Өндірістің экономикалық жəне əлеуметтік 

тиімділігі. Өнімділік көрсеткіштерінің жүйесі. 

 

Тақырып 3. Кəсіпорынның негізгі капиталы жəне өндірістегі рөлі.          
Негізгі капитал жəне олардың құрылымы. Негізгі қорларды бағалау 

түрлері. Негізгі өндірістік капиталдың көрсеткіштері. Негізгі капиталды 

пайдаланудың жетілдірудің негізгі бағыттары. Материалдық емес активтер 

Негізгі капиталдың физикалық жəне моральдық тозуы. Тозуды анықтау əдістері. 

Амортизация основного капитала. Негізгі капиталдың амортизациясы 

 

Тақырып 4. Кəсіпорынның айналым капиталы 
Кəсіпорынның айналым капиталының экономикалық мəні. Айналым 

капиталының айналымы. Кəсіпорынның айналым қаражаты мен құрылымы. Əр 

түрлі салалардағы айналымдық капиталл құрылымының ерекшеліктері. 

Айналым капиталын рационалдау. Айналым капиталын қалыптастыру көздері. 

Кəсіпорындағы айналым капиталын тиімді пайдалану көрсеткіштері. Айналым 

капиталының айналымын жеделдету жолдары. 

 

Тақырып 5. Қызметкерлер мен еңбек өнімділігі.  
Кəсіпорынның кадрлары, олардың жіктелуі жəне құрылымы. Еңбекті 

нормалау. Еңбек өнімділігі жəне оны өлшеу əдістері. Еңбек өнімділігінің өсу 

резервтері мен факторлар 

 

Тақырып 6. Қызметкерлерге сыйақы төлеу.  
Төлемнің мəні мен принциптері. Төлем нысаны мен жүйелері. 

Ынталандыру жəне төлеу. Біліктілігін арттыру жүйесі.  

 
Тақырып 7. Өнімді өндіру жəне сату шығындары.  
Шығындар тұжырымдамасы, жалпы табыс жəне пайда. Шығындарды 

жоспарлау жəне шығындардың жіктелуі. Өнімді өндіру жəне сату жолдарын 

төмендету. 

Тақырып 8. Кəсіпорынның өндірістік қызметі.  
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Өндіріс процесін қалыптастыру. Өндірістік процестің сипаттамасы. 

Өндірісті ұйымдастыру жəне басқару. Өндірітік цикл. Өндірістік циклдің 

экономикалық функциясы. Өнімнің өндірістік процесте қозғалысы. Өндірістік 

процесте қызмет көрсетуді ұйымдастыру.  

 

Тақырып 9. Кəсіпорынның экономикалық стратегиясы  
 Жоспарлауды ұйымдастыру міндеттері мен функциялары. Болжамдау – 

алғашқы кезеңде. Генетикалық жəне мақсатты болжамдау. Бизнес-жоспарды 

құрастыру. Ұзақ мерзімді, ағымдағы жəне күнтізбелік жоспарлардың жүйелілігі. 

Өтінімдер портфелін қалыптастыру жəне өнім сатылымын жоспарлау. 

Кəсіпорынның өндірістік күшін жоспарлау жəне санау. 

  

Тақырып  10. Кəсіпорын қаржысы 
Қаржылық механизм жəне оның элементтері. Кəсіпорынның қаржы 

ресурстары. Кəсіпорынның табыстары мен шығыстары. Табыстарды құрастыру 

жəне бөлу. Салық салу. Қаржылық есеп. Есеп айырысу жүйесі.Қаржылық 

жоспарлау.   

 
 

2 «Фирманың экономикалық қауіпсіздігі» 
 

Тақырып 1.«Фирманың экономикалық қауіпсіздігі» курсының пəні, 
əдістері жəне міндеттері 

 Экономикалық қауіпсіздіктің объективті негіздері мен дамуы. 

Экономикалық қауіпсіздіктің əлеуметтік-экономикалық мазмұны жəне 

ерекшелігі. Фирманың экономикалық қауіпсіздігі мəні, мақсаттары, міндеттері. 

 
Тақырып 2. Экономикалық қауіпсіздіктің мəні жəне қағидалары 

Қауіпсіздік жəне экономикалық қауіпсіздік түсінігі жəне категория мəні. 

Экономикалық қауіпсіздіктің қалыптасуы мен дамуы. 

 
Тақырып 3. Экономикалық қауіпсіздіктің қалыптасуы мен даму 

негіздері 
Экономикалық қауіпсіздік жүйесінің субъектілері мен объектілері. 

қызығушылықтар мен экономикалық алғышарттар. Кəсіпорынның 

экономикалық қауіпсіздік қауып қатерлері жəне оның түрлері. Фирманың 

экономикалық қауіпсіздігін функционалдық құрылымы. 

 
Тақырып 4. Экономикалық қауіпсіздік индикаторлары мен 

көрсеткіштері 
Фирманың экономикалық қауіпсіздік бағалау тəсілдері. Фирманың 

экономикалық қауіпсіздік көрсеткіштері мен индикаторлары. ҚР экономикалық 

қауіпсіздік критерийлері мен параментрлері (шекті мəні) 
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Тақырып 5. Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
механизмдері 

Фирманың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі 

бағыттары мен принциптері. Фирманың дəрмесіздігін (банкроттылығын) 

болдырмау стратегиясы. 

 
Тақырып 6. Фирма қауіпсіздігінің техника-технологиялық негіздері 
Кəсіпорынның экономикалық қауіпсіздіктің жіктелуі мен бағалау. 

Қауіпсіздік жəне тұрақтылық. Фирма қауіпсіздігінің техника-технологиялық 

негіздері. Фирма қауіпсіздігін қамтамасыз етудің əмбебап шаралары.  

 
Тақырып 7. Экономикалық мүдделерді қорғау жəне коммерциялық 

құпияны 
сақтау 

Қызығушылықтар мен экономикалық қауіпсіздік. Кəсіпорынның 

коммерциялық құпиясының қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Экономикалық 

қауіпсіздік мониторингі мақсаттары мен міндеттері. Фирманың экономикалық 

қауіпсіздік қызметінің фукнциялары мен міндеттері 

 
Тақырып 8. Фирма қауіпсіздігінің инновациялық-инвестициялық 

механизмдері 
Инновациялық-инвестициялық даму жəне экономикалық қауіпсіздік. 

Инновациялық-инвестициялық дамыту негізінде экономиканың нақты 

секторының экономикалық қауіпсіздігін арттыру проблемалары. 

 
Тақырып 9. Экономикалық қауіпсіздіктің ұйымдастырушылық-
ақпараттық 
аспектілері 

Ақпаратты жоғалудан жəне бұзылудан қорғау. Ақпараттық қауіпсіздік. 

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. 

 
Тақырып 10. Экономикалық қауіпсіздікті қолдаудың мемлекеттік 

механизмдері 
Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің нормативтік құқықтық 

негіздері. Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету механизмі. Қазақстан 

Республикасының экономикалық қауіпсіздік қауіп қатерлері. 

 
Тақырып 11. Фирманы дағдарысқа қарсы басқару стратегиясын 

қалыптастыру 
Дағдарыс жағдайының негізгі факторлары мен оны бағалау. Бизнесте 

мүмкін болатын қауіп қатерлер мен тəуекелді бағалау. Дағдарысқа қарсы 

басқару бойынша стратегияның құрамы мен құрылымының сипаттамасы. 

 
Тақырып12. Фирманың экономикалық қауіпсіздігін бағалау 
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Экономикалық қауіпсіздік көрсеткіштерінің мониторингі жəне талдау. 

Фирма мен экономиканың нақты секторындағы экономикалық қауіпсіздікті 

бағалау əдісі. Фирма мен экономиканың нақты секторындағы экономикалық 

қауіпсіздіктің нəтижелі индикаторлар деңгейіне қауіпсіздік пен өндіріс 

факторлардың əсері. 

 

 

3 «Инновациялық жобаларды бизнес- жоспарлау» 
 
Тақырып 1. Инновациялақ жобаларды бизнес-жоспарлау 

тұжырымдамасы  
Инновациялық жоба жоспарлау объектісі ретінде. Инновациялық жобаны 

жоспарлау жəне басқару. Инновациялық жобаның өмірлік циклі.  

 
Тақырып 2. Бизне-жоспарды ұйымдастыру жəне мазмұны 
Жоспарлаудың анықтамасы,    принциптері, шектілілігі жəне 

ұйымдастырушылық құрылым. Жоспарлау тобының функциялары мен 

құрылымы. Компьютерлік техниканы қолдану. Жоспарланған норм 

тұжырымдамасы мен номалар.  

 
Тақырып 3. Инновациялық жоспарлау əдістері мен технологиясы   
Инновациялық жобаны жоспарлау функциясы. Инновацияларды жоспарлау 

əдістері мен құралдары, философиясы жəне əдіснамасы.  Инновациялық жобаны 

басқару технологиясы жəне инновациялық матрицалар. Шешім қабылдау 

əдістері. Жоспарлар жəне желіні жоспарау 

 
Тақырып 4. Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау 
Бизнес-жоспар мақсаты жəне жобаны талдау. Бизнес-жоспардың сыртқы 

жəне ішкі функциясы. Фирманың капиталды пайдаланудың тиімділігінің 

көрсеткіштері. Бизнес-жоспардың негізгі сұрақтары жəне мазмұнының 

бөлімдері. Бизнес-жобаның  диагностикасы мен бизнес- жобалардың 

реинжирингы.  

 
Тақырып 5. Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлаудағы басқару 

шешімдері 
Басқару шешімдері мəні, кезеңдері, түрлері жəне мазмұны. Логикалық 

құрылымдық тəсіл жəне матрица  

 
Тақырып 6. Инновациялық жобаны болжау  
Инновациялық жобаны бизнес-жоспарлау болжау, рөлі, түрлері, əдістері. 

Əлеуметтік-саяси болжау. Инновациялық жобаны бюджеттеу. 

 
Тақырып 7. Инновациялық жобаның опереативті-күнтізбелік бизнес- 

жобалауы  
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Оперативті-өндірістік жоспарлау (түрлері, жүйесі, əдістемесі).  Жедел 

өндірістік жоспарларды əзірлеу. Инновациялық жобаларды бизнес- 

жоспарлаудағы контроллинг.  

 

Тақырып 8. Инновациялық жобаны талдау жəне тиімділігін бағалау 
Инновациялық жоба жəне оны жүзеге асыру циклі. Жобаны талдау. 

Инновациялық жоба тиімділігін бағалау. Инновациялық жобаның ақша 

ағымдары жəне тиімділігін бағалау əдістері.  

 
Тақырып 9. Инновациялық жоба дəйектілігі жəне тəуекелдігін басқару 
Тəуекелді анықтау. Инвестициялық тəуекел қалыптастыру өлшемдері, 

талдау əдістері.  Инновациялық бағдарлама басқару объектісі ретінде. 

 
Тақырып 10. Инновациялық жобалар мəдениетін бизнес-жоспарау  
Инновациялық жобалардың ұйымдық  мəдениеті түсінігі мен функциялары. 

Қызметкерлердің мəдени дағдыларын қалыптастыру. Басқару мəдениеті жəне 

реттеу нысандары.  
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Емтихан сұрақтарының тізімі:  
 

1. Фирманың экономикалық қауіпсіздігінің түсінігі мен мазмұны. 

2. Фирманың экономикалық қауіпсіздігінің қаупі түсінігі. 

3. Экономикалық тəуекел түсінігі мен сипаты.  

4. Белгісіздіктің пайда болу түрлері мен факторлары. 

5. Кəсіпкерлік тəуекелдің жалпы жіктелімі.  

6. Тəуекелді сапалы талдаудың кезеңдері. 

7. Кəсіпкерлік тəуекелді бағалау əдістері. 

8. Кəсіпкерлік шығындар түрлері. 

9. Кəсіпорындағы тəуекелді басқару процесі.  

10. Экономикалық қауіпсіздік деңгейін жан-жақты бағалау əдісі.  

11. Елдің экономикалық қауіпсіздігі (мəні, құрылымы, сыртқы жəне ішкі 

қауіптер). 

12. Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі шетелдік тəжірбие. 

Экономикалық қауіпсіздік ұғымы бойынша жаңа көзқарастардың спектрі.  

13. Ұлттық қауіпсіздік ерекшеліктері. 

14. Эқономикалық қауіпсіздік пəні объектісі жəне субъектісі. 

Экономикалық қауіпсіздік негізгі элементтерінің сипаттамалары  - тұрақтылық 

жəне даму.  

15. Экономикалық қауіпсіздік қаупі, қауіптер түрлері.  

16. Экономикалық қауіпсіздік негізгі критерийлері.  

17. Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін мəселелер. 

18. Елдің экономикалық қауіпсіздігінің құрамдас бөліктері.   

19. Ұйымдық жəне экономикалық құрылымдардың негізгі түрлері.  

20. Өндірістік процестің əр түрлі кезеңдерінде экономикалық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету шаралары. 

21. Компанияның азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету стратегиясы. 

Компанияның экономикалық қауіпсіздігінің стратегиялық мəселелері.  

22. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер. Жалпы макроэкономикалық 

көрсеткіштер. Жеке экономикалық көрсеткіштер.  

23. Фирманың экономикалық қауіпсіздігін бақылау.  

24. Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлаудың қазіргі заманғы 

тұжырымдамасы. Стратегиялық жəне бизнес-жоспарлау: жалпы ерекшеліктер 

мен айырмашылықтар.   

25.  Инновациялық жоба жоспарлау объектісі ретінде.  

26. Жобалардың жіктелуі. 

27. Елдің, өңірлердің, салалардың жəне кəсіпорындардың инвестициялық 

тартымдылығын анықтайтын факторлар. 

28. Кəсіпорынның инвестициялық қажеттіліктерінің негізгі топтары.  

29. Инвестициялық процесті іскерлік жоспарлау ерекшеліктері жəне 

жобаларды табысты іске асыру үшін сапалы бизнес-жоспардың маңыздылығы.  

30. Салыстырмалы инвестициялық жобалардың коммерциялық тиімділігін  

кешенді бағалаудың ғылыми жəне практикалық маңызы. 
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31. Инвестициялардың экономикалық тиімділігін бағалау жүйелерінде 

дисконттау əдісі.Таза дисконтталған кіріс, кірістілік индексі, жобаның 

рентабельділігі, кірістің ішкі нормасы, аннуитет жəне өтеу мерзімі, оның ішінде 

дисконттау. 

32. Инвестициялық тəуекелді сандық бағалаудың негізгі əдістері.  

33. Бизнес жоспарлаудың  мазмұны мен ұйымдастырылуы. 

34. Инвестициялық жобаларды жоспарлау функциялары.  

35. Желіні жоспарлау жəне жоспарлар. 

36. Жобаларды талдау жəне бизнес-жоспарлау мақсаттары. 

37. Бизнес-жоспардың ішкі жəне сыртқы функциясы. 

38.  Фирманың капиталының тиімділік көрсеткіштері. 

39. Инновациялық жобаларды болжау.  

40. Инновациялық жобаларды жоспарлау, рөлі, түрлері, бизне-жоспарлау 

əдістері.  

41. Əлеуметтік-саяси болжау. 

42. Инновациялық жобаларды бюджеттеу. 

43. Инновациялық жобаларды талдау жəне тиімділігін бағалау. 

44. Инновациялық жоба жəне оны іске асыру циклі. 

45. Инновациялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі. 

46. Жобаны талдау. 

47. Инновациялық жобаның тиімділігін бағалау. 

48. Тəуекелді анықтау. 

49. Инновациялық бағдарлама басқару объектісі ретінде. 

50. Инновациялық жобаларды іскерлік мəдениетті жоспарлау. 

51. Инновациялық жобалардың ұйымдық мəдениеті түсінігі мен 

функциялары. 

52. Қызметкерлердің мəдени дағдыларын қалыптастыру. 

53. Мəдениет реттеу жəне басқару нысандары.  

54. Іскерлік белсенділіктің мəні мен мазмұны. Іскерлік қызмет түрлері. 

55. Кəсіпорынның ұйымдық құқықтық формалары. Кəсіпорындардың 

бірігуі. 

56. Нарық – тауарлармен алмасу саласы. Нарықтар құрылымы. Монополия 

жəне нарық. 

57. Халықаралық тауар биржасы. Нарықтық қатынастарды реформалау. 

58. Өндірістің экономикалық жəне əлеуметтік тиімділігі. Өндіріс тиімділігінің 

көрсеткіштер жүйесі. 

59. Кəсіпорынның негізгі капиталы жəне өндірістегі рөлі.  Негізгі қорларды 

бағалау түрлері. 

60. Тіркелген өндірістік капиталдың көрсеткіштері.Негізгі капиталды 

пайдалануды жетілдірудің негізгі бағыттары.  

61. Материалдық емес активтер. 

62. Негізгі капиталдың физикалық жəне моральдық тозуы. Тозуды анықтау 

əдістері. 

63. Кəсіпорынның айналым капиталының экономикалық мəні. Айналыстағы 

капитал айналымы. 
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64. Кəсіпорын айналым капиталының кұрамы жəне құрылымы.   Əр түрлі 

салалардағы айналымдық капитал құрылшымының ерекшеліктері. 

65. Айналым капиталын рационалдау.  Айналым капиталын қалыптастыру. 

66. Кəсіпорындар үшін айналым капиталын тиімді пайдалану көрсеткіштері.  

67. Кəсіпорынның кадрлары, олардың жіктелуі жəне құрылымы. Еңбекті 

нормалау. 

68. Еңбек өнімділігі жəне оны өлшеу əдістері. Факторлар мен еңбек 

өнімділігінің резервтері. 

69. Төлемнің мəні мен принциптері. Төлем нысаны мен жүйелері. 

70. Ынталандыру жəне төлеу. Біліктілікті  арттыру жүйесі. 

71.  Шығындар, жалпы табыс жəне пайда түсініктері. 

72. Шығындар жіктелуі жəне өзіндік құнды жоспарлау. 

73. Өнімді өндіру жəне сату шығындарын төмендету жолдары. 

74. Жоспарлауды ұйымдастырудың функциялары мен міндеттері. 

75. Қаржылық механизм жəне оның элементтері. 

76.  «Нұр Отан» партиясының  18 съезінде айтылған Президенттің сөзі. 

77.  «Əлеуметтік қамсыздандыру қоғамы: онжылдықтың 10 мақсаты» 

партиялық бағдарламасы. 

78.  «Нұр Отан» партиясының съезінің негізгі мəселелері 

79.  «Нұр Отан» партиясының рөлі. 

80.  «Нұр Отан» партиясы 18 съезіндегі қоғам мен мемлекет дамуының негізгі 

бағыттары. 
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