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Дайындау  бағыты: D070 – «Экономика» 

Білім беру бағдарламасы тобы:  D070 – «Экономика» 

 

«Экономика» білім беру бағдарламасы бойынша  

докторантураға түсу емтиханы сұрақтарының  

ТІЗІМІ 

(2019-2020 оқу жылына) 

 

1-ші бейіндік пәні: «Микро-макроэкономика»   

 
1. Экономиканың үш қызметтік тапсырмалары 

2. Адамдардың рационалды мінез-құлықтары туралы гипотеза 

3. Позитивті және нормативті талдау 

4. Оптимистік және теңдік үлгілері 

5. Макроэкономикалық үлгілер 

6. Макроэкономикалық талдауның жалпы жағдайы 

7. Статистикалық ақпарат 

8. Макроэкономикалық саясат 

9. Мақсаттық көрсеткіштер және құралдар. 

10. Сұраныс теориясы негізінде тұтынушылар тәртібінің теориясы 

11. Нарықтық сұраныс 

12. Түсім нәтижесі және салым нәтижесі 

13. Тұтынушылардың шығындары 

14. Икемділік түсініктері және олардың түрлері 

15. Икемділікті тәжірибе жүзінде қолдану теориясы. 

16. Шекті пайдалылық  концепциясы 

17. Пайдалылықтың тәртіптік және сандық теориясы 

18. Бюджеттік шектеу 

19. Шекті пайда және шекті шығынның тепе-теңдік ұстанымы.  

20. Өндіріс теориясы 

21. Өндіріс технологисы мен изокванта 

22. Кобба-Дуглас қызметі 

23. Технологиялық салымның шекті нормасы 

24. Өндірістің азаю өнімділігінің факторалары 

25. Масштаб нәтижесі 

26. Өндірістің шығындары 

27. Экономикалық және бухгалтериялық шығындар 

28. Қысқа мерзімдегі өндірістің шығындары 

29. Ұзақ мерзімді өндірістің шығындары 

30. Өндірістік технологияны таңдау.  

31. Қазіргі бәселекелестік жағдайындағы ұсыныс 

32. Пайданы максимизациялау 

33. Қысқа мерзімді кезеңдегі бәсекелес фирмалардың қисық ұсынысы 

34. Өндірушілердің және ұсыныс саласындағы қисық жиынтықтың артықшылығы 

35. Бәсекелестік нарықтағы мемлекеттік реттеуден болған шығындар 
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36. Монополия. Монополиялық биліктің нәтижелері мен қайнар көзі 

37. Монополист-фирмалардың ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді тепе-теңдігі 

38. Монополияны реттеудегі мемлекеттік саясаттың рөлі 

39. Монополиялық бәсекелестіктің белгілері мен өміршеңдік жағдайлары 

40. Бағалық емес бәсекелестік 

41. Өнімнің дифференциясы 

42. Монополиялық бәсекелестіктің нәтижелілігі 

43. Олигополия 

44. Өміршеңдік жағдайлары мен белгілері, сондай-ақ, түрлері мен таралуы 

45. Олигополист -фирмалардың стратегиялық тәртібі 

46. Өндіріс факторлар нарығы.  

47. Өндіріс факторлар нарығындағы сұраныс пен ұсыныс 

48. Ресурстардың жеделділігі мен икемділігі 

49. Бәсекелестік және  бәсекелестік емес өндіріс факторларының нарығы 

50. Жалпы ішкі өнімді қосылған күн, шығындар  мен түсімдер бойынша өлшеу 

51. Жалпы ұлттық өнім 

52. Номиналды және  шынайы ауыспалылар 

53. Баға индексі және дефлятор 

54. Ұлттық есеп жүйесінің басқалай көрсеткіштері 

55. Таза ұлттық өнім.  

56. Ұлттық түсім, таза түсім, салынған түсім 

57. Пайда мен шығындардың айналымы. 

58. Макроэкономикалық басты көрсеткіштердің қозғалысы мен экономикалық 

цикл 

59. Потенциалды ЖҰӨ 

60. Жұмыссыздықтың түрлері мен оның шынайы деңгейі 

61. Оукен заңы.  

62. Жұмыссыздық деңгейін реттеу 

63. Шығындар инфляциясы 

64. Күтілетін және күтілмейтін инфляциялар 

65. Инфляциялар мен ұсыныстың сілкіністері 

66. Бағалар қозғалысы 

67. Жұмыссыздық деңгейі мен нақты еңбек ақы 

68. Филлипс қисығы мен эмпирикалық бақылаулар. 

69. Ұлттық пайданы өндіру 

70. Өндірістік қызмет 

71. Өндірістік қызметтің қасиеттері 

72. Ұлттық пайданы бөлу. Ұлттық пайданы тұтыну 

73. Тұтыну қызметі. Тұтынуға шекті бейімділік 

74. Инвестициялық қызмет пен пайыздық ставка 

75. Инвестицияны талдау және инвестициялық үрдіс акселераторының үлгісі 

76. Тобиннің q-теориясы. 

77. Жиынтық сұраныс пен оны анықтайтын факторлар 

78. Жиынтық ұсынысқа классикалық ыңғай.  

79. Жиынтық ұсынысқа кейнсиандық ыңғай 

80. Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс үлгілеріндегі макроэкономикалық 

тепе-теңдік 

81. AD-AS үлгісіндегі импульстардың таратылуы. 

82. Кейнс кресі 
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83. Нақты және жоспарланған шығындар 

84. Пайданың тепе-теңдік деңгейі 

85. Нарықтық игіліктің тепе-теңдігі 

86. IS қисығы 

87. Ақшаның сұраныс және ұсыныс теориясы 

88. LM қисығы 

89. IS-LM үлгісі 

90. IS-LM-BR үлгісі бойынша  макроэкономикалық саясатты талдау. 

91. Шағын ашық экономика 

92. Төлем балансы 

93. Ағымдық шот, капитал қозғалысының шоты, ресми резервтер 

94. Валюталық бағам.  

95. Сапыт алу қабілетінің паритеті (теңдігі) 

96. Айырбас бағамы мен табысқа ақша және фискалдық саясаттың ықпалы. 

97. Экономикалық өсу түсінігі мен факторлары 

98. Экономикалық өсудің кейнсиандық және классикалық емес үлгісі 

99. В.Леоньтевтің «Шығын-шығарым» үлгісі 

100. Тұрғындар өсімінің технологиялық құбылысқа ықпалы. 

 

2-ші бейіндік пәні: «Халықаралық экономика»  

 
1.   Халықаралық экономика теориясының пәні. 

2. Халықаралық сауда түсінігі, даму қарқындары 

3. Халықаралық экономиканың пәні және зерттеу әдістері, құрылымы. 

4. ХЭҚдың ерекшеліктері мен негізгі формалары. 

5. Ұлтық экономиканы дамытуды зерттеудегі рөлі. 

6. Пәнді оқытуда пайдаланылатын әдістер.  

7. Қазіргі экономикалық процестердің интернационализациясы мен жаhандануы.  

8. Өндіріс факторларының мобильділігі және олардың функционалдық типтері. 

9. Халықаралық асуданы талдаудың неоклассикалық әдіснамасы. 

10. Хекшер- Олин моделі.  

11. Өндіріс факторларының арақатынасы теориясын эмперикалық тексеру және 

олардың шектеулілігі мәселесі.  

12. Халықаралық сауданың классикалық теориялары.  

13. Халықаралық саудадағы жалпы тепе-теңділік.  

14. Сатылатын және сатылмайтын тауарлар.  

15. Тауар және қызмет көрсету саудасы.  

16. А.Смиттің абсолютті артықшылық концепциясы.  

17. Альтернативтік шығындарды алмастыру. 

18. Өндіріс факторлары арақатынасы теориялары.  

19. Өндіріс факторларының абсолюттік және салытырмалы қамтамасыз етілуі. 

20. Леонтьев парадоксы.  

21. Хекшер – Олин теориясын қолдау және қарсы аргументтер.  

22. Халықаралық сауданың табыстарды бөлуге ықпал етуін талдау.  

23. Халықаралық сауданың табыстар-ды бөлуге ықпал етуін талдау.  

24. Елдің ішкі бағалары және әлемдік бағалар арасындағы айырмашылық және 

халықаралық саудадан түсетін табыстардың қалыптасуы.  

25. Өндіріс факторларының арақатына-сы теориясындағы табыстарды бөлу.  
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26. Тауарлық бағалар өзгерісінің  өндіріс факторларынан түсетін табыстарға ықпал 

етуі.  

27. Спецификалық өндіріс факторлары моделіндегі саудадан түсетін табыстарды 

бөлу. 

28. Өндіріс факторларының ұсынысының өсуі және өндірістің ұлғайюы арасындағы 

арақатынас 

29. Хекшер-Олин-Самуэльсон теоремасы. 

30. Самуэльсон-Джонс, Рыбчинский теоремасы 

31. Классикалық теориялардың шектеулігі 

32. Халықаралық сауданың ұлттық және халықаралық экономиканың дамуындағы 

мәні 

33. Меркантилистік теорияның негізгі идеялары 

34. Д. Рикардоның салыстырмалы артықшылықтар териясның дамуы 

35. ДЖ Ст. Милльдің халықаралық баға теориясы 

36. Саудадан алынатын ұтыс: еңбек шығындарының үнемделуі және тұтынудың 

ұлғайтылуы 

37. Халықаралық сауда теориясындағы салыстырмалы. 

38. Масштаб эффектісі негізіндегі сауда 

39. Бәсекелестік артықшылық фирмаға бәсекелестерге қарағанда, жоғарырақ 

өнімділік береді 

40. Фирманың саладағы орнына әсер ететін келесі маңызды фактор - бәсекелестік 

сфера немесе фирманың өз шеңберінде бағдар тұтатын мақсатының 

ауқымдылығы болып табылады 

41. Фирма тауардың қанша түрін шығару, қандай өткізу арнала-рын қолдану, 

тұтынушылардың қандай тобына қызмет көрсету, қандай нарықта өткізу, кіммен 

бәсекелесу жөнінде шешім қабылдауы тиіс 

42. Олигополия және монополиялық бәсеке жағдайындағы сауда 

43. Халықаралық экономика халықаралық еңбек бөлінісіне негізделген, әр түрлі 

елдердің ұлттық экономикалары арасындағы шаруашылық байланыстарының 

жүйесі 

44. Халықаралық экономикалық қатынастар 

45. Дүниежүзілік шаруашлылық байланыстары 

46. Бүкіл әлемдік экономикалық қатынастар 

47. Халықаралық сауданы мемлекеттік реттеудің қажеттілігі және түрлері 

48. Мемлекеттің халықаралық саудадағы рөлі 

49. Протекционизм мәні мен формалары 

50. Сауда саясатының құралдары: тарифтік және бейтарифтік 

51. Кеден баж салықтарының жіктемесі. Кедендік эскалация 

52. Тарифтік квота.Сандық шектеулер. Тарифтер мен квоталар арасындағы 

экономикалық айырмашылық 

53. Сыртқы сауданы реттеудің экономикалық емес әдістері. 

54. Капиталдың халықаралық қозғалысының қазіргі кездегі масштабтары және 

динамикасы. 

55. Капиталдың халықаралық миграциясы түсінігі 

56. Нақты және қаржылық капитал. Капиталдың халықаралық қозғалысының 

формалары.Кәсіпкерлік және қарыз капиталы 

57. Тікелей және портфельдік инвестициялар 

58. Шетелдік инвестициялары бар кәсіпорын және оның формалары.  

59. Халықаралық несиелеудің көлемі және құрылымы 
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60. Қарыз капиталының халықаралық қозғалысы. Уақытаралық сауда 

61. Халықаралық қарыз беру және несиелеудің негізгі құралдары 

62. Халықаралық несиелеудің көлемі және құрылымы 

63. Әлемдік қарыздану мәселесі және оны шешу жолдары. 

64. Халықаралық еңбек миграциясының мәні және себептері 

65. Иммиграция. Эмиграция. Миграциялық сальдо 

66. Жұмысшы күші миграциясының қазіргі кездегі масштабтары мен бағыттары 

67. Қазіргі кездегі жұмысші күшінтартудың орталықтары 

68. Миграцияның экономикалық эффектілері 

69. «Ақыл-ойдың ағылып кетуі» мәселесі. Иммиграцияны реттеу. 

70. Технологиялардың халықаралық қозғалысы 

71. Технологиялардың  халықаралық айырбасының механизмдері 

72. Технологияларды қорғаудың құқықты формалары 

73. Технологияларды берудің формалары 

74. Лицензиялар саудасы және лицензиялық төлемдердің түрлері 

75. Халықаралық техникалық ықпалдастық.  

76. Халықаралық экономкалық интеграция 

77. Халықаралық экономкалық интеграцияның мәні, оның ерекшеліктері мен 

мақсаттары 

78. Халықаралық экономкалық интеграцияға дәстүрлі көзқарастар және қазіргі 

кездегі жанасулар 

79. Халықаралық экономкалық интеграцияның алғы шарттары, оның аймақтық 

сипаты 

80. Халықаралық экономкалық интеграцияға қажетті шарттар және салдары, оның 

нысандары 

81. Халықаралық қаржылық нарықтар 

82. Халықаралық қаржы нарығының құрылымы 

83. Халықаралық саудадағы валюталық тәуекелділік 

84. Халықаралық қарыз мәселелері 

85. Валюта нарығының қызметі. Валюта нарықтарының түрлері. Валюта нарығының 

ағымдық және шұғыл сегменттері. 

86. Халықаралық валюталық-қаржылық жүйе 

87. Әлемдік валюта, несие және құнды қағаздар нарығының құрылу алғы шарттары 

88. Валюта нарығы, оның қазіргі кездегі ерекшеліктері 

89. Халықаралық қаржы-несие нарығы 

90. Евронарықта, олардың пайда болуы 

91. Тұрақты және қалқымалы валюта курс жүйесі 

92. «Еуро»-ны еңгізу және оның Еуропалық Одаққа мүше елдерге тигізетін салдары. 

93. Валюталық бағам және оны реттеу. Валюталық бағам және паритет 

94. Халықаралық валюта жүйесі, оның элементтері, міндеттері оған қойылатын 

талаптар 

95. Аймақтық валюта жүйесі. Шетел валютасына деген сұраныс және ұсыныс 

96. Бағалардың валюталық бағамға тәуелділігі  

97. Төлем балансының құрылымы. Төлем балансының мәні мен негізі 

98. Төлем балансының стандартты топтастырылуы. Экономикалық саясат және төлем 

балансы. Төлем балансының микроэкономикалық рөлі 

99. Ағымдағы операциялар балансының рөлі 

100. Резервтік активтер. Халықаралық инвестицияялардың балансы 
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