
 8D04101-Экономика  ББ бойынша  емтихан сұрақтары 

1. Ӛндірістегі «балама құн» ұғымын мысал келтіре отырып, түсіндіріңіз және балама 

құнды кәсіпорын қызметінде анықтаудың қажеттілігі неде екендігіне тоқталыңыз 

2.  «Сұраныстың кӛлемінің ӛзгеруі» мен «сұраныстың ӛзгеруі» ұғымдарының мәнін 

салыстыра  отырып  түсіндіріңіз 

3. Сұраныстың икемділігі ұғымына анықтама беріңіз, оның түрлеріне тоқталыңыз 

4. Фирманың ӛндіріс шығындары ұғымына  анықтама беріңіз, олардың түрлерін  

қарастырыңыз 

5. Сұраныстың бағалық икемділігіне анықтама беріңіз, сұраныстың бағалық 

икемділігіне байланысты сұранысы қалай ажыратылатындығына тоқталыңыз. 

Сұраныстың бағалық икемділігі мен түсімнің арасында қандай байланыс бар 

екендігін түсіндіріңіз 

6. Сұраныстың табыс бойынша икемділігіне анықтама беріңіз, табыс икемділігіне 

байланысты тауар сипаттарын атаңыз  

7. Ӛндіріс ауқымынан болатын ӛспелі, кемімелі, тұрақты үнемдеу ұғымдарына 

тоқталып, оларды нақты  мысалмен ажыратып кӛрсетіңіз 

8. Нарықта тапшылығының және артықшылықтың орын алуының себептерін 

түсіндіріңіз 

9. Бәсеке жағдайына байланысты нарықтың құрылымдарына тоқталып, оларға 

сипаттама беріңіз 

10. Жетілген бәсеке жағдайында фирма қысқа мерзімде пайда табады, ал ұзақ мерзімде 

оның экономикалық пайдасының болмау себебін түсіндіріңіз 

11. Монополия нарығындағы салаға кіру және саладан шығу кедергілерін атап, оларды  

түсіндіріп беріңіз 

12. Баға дискриминациясы ұғынымын түсіндіріп, оны қолдану арқылы фирма қандай 

артықшылықтарға ие болатындығын қарастырыңыз 

13. Жетілген бәсеке нарығы мен монополия нарықтарының белгілерін салыстыра 

отырып талдаңыз 

14. Монополия нарығының артықшылығы мен кемшіліктеріне, қоғамға тигізетін 

зиянына тоқталыңыз 

15. Монополия, жетілген бәсеке және монополиялық бәсеке нарықтарының белгілері 

бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 

16. Дуополия нарығында бәсекелесуші фирмалардың дербес шешім қабылдаудың 

қандай салдары болатындығын түсіндіріп беріңіз 

17. Нарық дәрменсіздігі немесе нарықтың осал тұстарының орын  жағдайларына 

тоқталыңыз және ол жағдайдың салдарын түсіндіріңіз 

18. Жалпы ішкі ӛнім ұғымына анықтама беріңіз. Атаулы және нақты жалпы ішкі ӛнім 

кӛрсеткіштерінің ерекшеліктеріне тоқталыңыз 

19. Жиынтық сұранысты құраушы компоненттерді атаңыз. Жиынтық сұраныс қисығы 

(AD) теріс кӛлбеулі орналасады, оның себептерін атаңыз және олардың әсер ету 

механизмдерін түсіндіріңіз 

20. Кейнс теориясы бойынша қысқа мерзімдегі экономиканың ерекшелігіне сипаттама 

беріңіз. Қысқа мерзімдегі жиынтық ұсыныс моделін құрып, оны түсіндіріңіз  

21. Классикалық теория бойынша ұзақ мерзімдегі экономиканың ерекшелігіне 

сипаттама беріңіз. Ұзақ мерзімдегіжиынтық ұсыныс моделін құрып, оны 

түсіндіріңіз (сипаттама жасаңыз) 

22. AD-AS үлгісін қолдана отырып, макроэкономикалық тепе-теңдіктің орын алу 

жағдайын түсіндіріңіз 

23. Экономикалық цикл ұғымына анықтама беріңіз. Экономиканың циклді түрде даму 

себептерін түсіндіріңіз. Экономикалық цикл сатыларына сипаттама беріңіз 



24. Инфляция ұғымына анықтама беріңіз, инфляцияның түрлерін қарастырыңыз. 

Инфляцияның орын алу себептері мен салдарына тоқталыңыз.  

25. Жұмыссыздық ұғымына анықтама беріңіз, жұмыссыздықтың түрлерін 

қарастырыңыз. Жұмыссыздықтың орын алу себептері мен әлеуметтік-

экономикалық салдарына тоқталыңыз.  

26. Макроэкономикадағы жинақтау ұғымын түсіндіріңіз, оның түрлерін ажыратыңыз. 

Үй шаруашылығын жинақтауының негізгі себептерін атаңыз 

27. Тұтыну мен жинақтаудың арақатынасына тоқталыңыз, олардың функцияларын 

кӛрсетіңіз. Тұтыну мен жинақтаудың  динамикасына әсер ететін факторларға 

тоқталып, олардың әсер ету салдарын түсіндіріңіз 

28. Макроэкономикадағы инвестиция ұғымына анықтама беріңіз, типтерін атаңыз. 

Инвестицияның динамикасы мен тұрақсыздығына әсер ететін факторларды атаңыз, 

олардың әсер ету механизмдерін түсіндіріңіз 

29. Игіліктер нарығындағы инвестиция мен жинақтаудың ӛзара байланысына 

тоқталыңыз. Тауар нарықтарындағы теңдестіктің қалыптасу механизмін 

түсіндіріңіз 

30. Ақша нарығындағы сұраныс пен ұсыныс ұғымдарына тоқталыңыз. Ақша 

нарығындағы теңдестіктің қалыптасу механизмін түсіндіріңіз 

31. Кейнстік теорияға сәйкес, ақшаны қолма-қол түрде ұстаудың себептеріне 

тоқталыңыз. Қолма-қол ақшаға сұраныстың балама шығындарына тоқталыңыз 

32. Экономикалық ӛсу ұғымына анықтама беріңіз, экономикалық ӛсудің факторлары 

мен модельдері туралы айтыңыз 

33. Ашық экономика. Сыртқы сауданың мақсаты мен құралдарына тоқталыңыз. 

Сыртқы сауданың жүзеге асуына қатыстытеориялық тұжырымдарға тоқталыңыз 

34. Еркін сауданың мәні, оны жақтайтын және оған қарсы пікірлер туралы айтыңыз. 

Протекционизмнің артықшылығы мен кемшіліктеріне тоқталыңыз 

35. Валюта бағамдарының түрлері, оларға әсер ететін факторлар туралы айтыңыз. 

Валюта саясатының мақсатына тоқталыңыз 

36. Ғылымның жүйе ретіндегі анықтамасынан ғылым моделінің құрамдас бӛліктерін 

бӛліңіз 

37. Ғылыми зерттеуді жүргізу нәтижелеріне қойылатын әдіснамалық талаптарды 

атаңыз 

38. Ғылыми зерттеудің негізгі белгілерін кӛрсетіңіз  

39. Ғылыми білімдер жүйесі ретіндегі ғылымға қойылатын спецификалық талаптарды 

кӛрсетіңіз 

40.  «Әдістеме» терминін ғылыми білім деңгейіне қолданыңыз 

41. Ғылыми зерттеу үдерісінің сатыларын кӛрсетіңіз  

42. Гипотезаларды құру сатыларын кӛрсетіңіз 

43. Білім функцияларын сипаттаңыз 

44. Детерминизм қағидасын сипаттаңыз 

45. Ғылыми зерттеулерді жүргізуге қойылатын әдіснамалық талаптарды кӛрсетіңіз 

46. Теріске шығару заңын сипаттаңыз  

47. Сандық ӛзгерістердің сапалық ӛзгерістерге кӛшу заңын кӛрсетіңіз  

48. Жүйелік талдаудың негізгі кезеңдерін кӛрсетіңіздер  

49. Диалектика категорияларын келтіріңіздер  

50. Зауытаралық талдауды жүргізудің негізгі сатыларын кӛрсетіңіздер  

51. Қаржылық талдау моделдерінде негізгі кӛрсеткіштер арасындағы ӛзара 

байланысты кӛрсетіңіздер  

52. Маманның тәжірибесі мен индукцияны пайдалануды белсендіруге бағытталған 

әдістерді сипаттаңыздар  

53. Дамыған теория құрылымының болжамын атаңыздар  

54. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды болжамдау әдісін сипаттаңыздар  



55. Ғылыми зерттеулер технологиясын кӛрсетіңіздер  

56. Зауытаралық салыстырмалы талдаудың артықшылықтарын сипаттаңыздар  

57. Элиминенттеу тәсілдерін сипаттаңыздар  

58. Қаржылық талдау әдісінің артықшылықтарын сипаттаңыздар  

59. Қаржылық талдау бағыттары бойынша кӛрсеткіштер топтарын қарастырыңыздар  

60. Жүйелік талдауды жүргізу сатыларын кӛрсетіңіздер  

61. Салыстырмалы ожәне орташа шамалар әдістерін сипаттаңыздар  

62. Экономикадағы индекстік әдістің ерекшеліктерін сипаттаңыздар  

63. Талдаудың математикалық әдістерін сипаттаңыздар  

64. Экономикалық-математикалық модельдеуді экономикалық қызметті зерттеу тәсілі 

ретінде келтіріңіздер  

65. Экономикалық зерттеулердегі математикалық статистика әдісін сипаттаңыздар  

66. Статистикалық кестелерді сипаттаңыздар 

67. Экономикалық міндеттерді шешудің математикалық әдісі ретінде запастарды 

басқару жүйесін кӛрсетіңіздер 

68. Жүйелік талдауды жүргізудің негізгі сатыларын кӛрсетіңіздер  

69. Ғылым моделінің құрамды бӛліктерін атаңыздар  

70. Тұжырымдаманың болуы жауап беретін сұрақтарды тізімдеңіз  

71. Ӛндірістік мүмкіндіктер қисығын салыңыз және оның не үшін 

қолданылатындығын түсіндіріңіз.  

72. Сұраныс пен ұсыныстың функцияларына тоқталыңыз. Нарықтағы сұраныс пен 

ұсыныстың теңдестігін график арқылы түсіндіріңіз. Нарықта артықшылық пен 

тапшылықтың орын алу себептерін айтыңыз   

73. Икемділікке қатысты сұраныс және ұсыныс қисықтарын салыңыз. Икемділік 

түрлерін график бойынша түсіндіріңіз. Икемділіктің практикалық маңыздылығына 

тоқталыңыз 

74. Тұтынушының және ӛндірушінің теңдестік жағдайларының қалыптасу механизмін  

график арқылы кӛрсетіңіз және түсіндіріңіз 

75. Жетілген бәсеке нарығындағы бәсеке нарығындағы фирманың мейлінше кӛп пайда 

табу шартын алгебралық және графикалық әдісті қолдана отырып түсіндіріңіз 

76. Жетілген бәсеке нарығындағы фирманың ӛндірісін жалғастыру жағдайын 

шығындар және шекті түсім қисықтарын қолдана отырып кӛрсетіңіз 

77. Жетілген бәсеке нарығындағы фирманың зиянға ұшырағанына қарамастан, салада 

қалу жағдайыншығындар және шекті түсім қисықтарын қолдана отырып кӛрсетіңіз 

78. Жетілген бәсеке нарығындағы фирманың саладан кету жағдайын кӛрсетіңіз. 

Жауабыңызды графикпен түсіндіріңіз 

79. Дуополия нарығындағы тәуелсіз шешім қабылдайтын кез-келген екі фирма үшін 

«Тұтқындар дилеммасы» моделін құрыңыз және оған талдау жасаңыз. 

80. Жетілген бәсеке, монополия, монополиялық бәсеке және олигополия 

нарықтарының сипаттамасын сызба түрінде кӛрсетіңіз, оларға салыстырмалы 

талдау жасаңыз 

81. Сыртқы әсерлердің мәні, түрлері және ықпалына тоқталыңыз. Сыртқы оң әсердің 

ықпалын арттыру және теріс әсердің ықпалын бәсеңдету жолдарын қарастырыңыз 

82.  «Табыс-шығын» үлгісін негізге ала отырып, табыстың сыртқа кетуі сырттан келуі 

ұғымдарын түсіндіріңіз, оларға  мысал келтіріңіз 

83. Жалпы ішкі ӛнімді шығындар бойынша есептеу әдісін түсіндіріңіз, оны есептеуде 

экономикалық агенттердің қандай шығындары есепке алынатындығына 

тоқталыңыз 

84. Жалпы ішкі ӛнімді табыстар бойынша есептеу әдісін түсіндіріңіз, оны есептеуде 

экономикалық агенттердің қандай табыстары есепке алынатындығына тоқталыңыз 

85. Макроэкономикадағы баға индекстеріне тоқталыңыз. ЖІӚ дефляторын мәнін 

ашыңыз және есептеу әдістемесін түсіндіріңіз.  



86. Таза ішкі ӛнім, ұлттық табыс, жеке табыс және қолда бар табыс кӛрсеткіштерінің 

макроэкономикалық мәнін түсіндіріңіз,  есептеу әдістемелерін кӛрсетіңіз 

87. Макроэкономикадағы жалпы жинақтаудыңұлттық жинақтаудың мәні мен құрамы. 

Жеке, мемлекеттік және сыртқы жинақтардың есептеу әдістемесін қарастырыңыз 

88. Макроэкономикадағы сілкіністер. Жиынтық ұсыныстың жағымды және жағымсыз 

сілкіністері туралы айтыңыз. Сілкіністі тудыратын факторларға мысал келтіре 

отырып, AD-AS моделінде орын алатын ӛзгерістерді кӛрсетіңіз 

89. Экономикадағы цикл сатыларын график арқылы түсіндіріңіз. Экономикалық 

циклдің түрлі сатыларында экономикада орын алатын жағдайларға талдау жасаңыз 

90. Жұмыс күшінің құрамына тоқталыңыз. Жұмыссыздықтың деңгейін есептеу 

әдістемесін кӛрсетіңіз. Жұмыссыздық пен инфляция арасындағы байланысты 

Филлипс қисығы арқылы түсіндіріп беріңіз 

91. Инфляциямен күресуде «сілкіністі терапия» және біртіндеп күресу әдістерінің 

қолдынылу жағдайларын қарастырыңыз және олардың салдарын түсіндіріңіз 

92. Салықтық ставка мен мемлекеттік бюджетке түсетін салықтық түсімдер 

арасындағы байланысты Лаффер қисығы арқылы кӛрсетіңіз, мысал келтіре 

отырып, талдау жасаңыз 

93. IS-LM үлгісін қолдана отырып, тауар-ақша нарығындағы теңдестіктің қалыптасу 

механизмін қарастырыңыз 

94. Проценттік ставка мен инвестиция арасындағы тәуелділікті алгебралық және 

графикалық әдіспен түсіндіріңіз 

95. Оукен заңын жазыңыз. Оукен заңы бойынша жұмыссыздық пен ЖІӚ арасында 

қандай байланыс бар екендігін түсіндіріңіз 

96. Инвестиция және жинақтау функциясын пайдалана отырып, IS қисығын салыңыз 

және IS қисығының мәнін түсіндіріңіз 

97. Кейнс кресін пайдалана отырып, IS қисығын салыңыз. IS қисығы орын 

ауыстыруына әсер ететін факторларды түсіндіріңіз 

98. Бюджет-салық саясатының мақсаты мен құралдары. Экономикадағы циклдік 

ауытқулар кезінде ынталандырушы және тежеуші  бюджет-салық саясатын жүргізу 

ерекшеліктеріне тоқталыңыз және олардың мүмкін салдарын сипаттаңыз  

99. Ақша-несие саясатының мақсаты мен құралдары. Монетарлық экспансияны және 

монетарлық рестрикцияны жүргізудің мақсаты мен ерекшеліктеріне тоқталыңыз 

және олардың мүмкін салдарын сипаттаңыз  

100. Ақшаның сандық теориясының MV=PY негізгі теңдеуін  қолдана отырып, тауар 

мен ақша нарықтарындағы ӛзара арақатынасты қарастырыңыз  

101. Неоклассикалық мектептің ӛкілі Р.Солоудың экономикалық ӛсу моделінің 

алғышарттарын, факторларын қарастырыңыз 

102. Елдің тӛлем балансының макроэкономикалық мәнін ашыңыз, оның құрылымы 

мен бӛлімдерінің ӛзара байланысын түсіндіріңіз 

103. Лернер және Хиршман-Херфиндаль индекстерінің есептеу әдістемесін кӛрсетіңіз 

және мағыналарын түсіндіріп беріңіз 

104. Орталық банктің міндетті резервтеу нормасын ӛзгерту арқылы Орталық банктің 

ақша ұсынысына әсері туралы қорытынды жасаңыз 

105. Ақша ұсынысы, ақша базасы және ақша мультипликаторы кӛрсеткіштері туралы 

айтыңыз, оларды есептеу әдістемесін кӛрсетіңіз 

106. Ғылыми білімді жіктеңіздер 

107. Деңгейі бойынша танымды жіктеңіздер  

108. Түсінікті жіктеңіздер 

109. Зерттеу деңгейлерін жіктеңіздер 

110. Гипотезаның түрлерін жіктеңіздер 

111. Дәлелдердің түрлерін жіктеңіздер 

112. Экономикалық талдау түрлерін жіктеңіздер 



113. Статистикалық бақылауды жіктеңіздер  

114. Абстрактілі ойлаудың негізгі формаларын тізімдеңіз. 

115. Экономика-математикалық әдістерді жіктеңіздер 

116. Танымның негізін анықтаңыздар 

117. Ғылым логикасының негізгі мәселелерін анықтаңыздар 

118. Әдістемелік білім деңгейлерін талдаңыздар  

119. Эмпирикалық және теориялық деңгейлерде қолданылатын әдістерді белгілеңіздер 

120. Эмпирикалық зерттеуге тән әдістерді белгілеңіздер 

121. Ғылымның ерекшеліктерін атап кӛрсетіңіздер  

122. Экономика  фактілерді сипаттауды, түсіндіруді және алдын-ала болжауды және 

сонымен бірге іс-әрекеттерді бағыттауды мақсат ететін модельдердің түрлерін 

анықтаңыздар  

123. Ғылыми білімді қарама-қарсы кӛзқарастардың, нанымдардың, адасулардың, 

қателіктердің қақтығысы ретінде анықтаңыздар 

124.  «Әдіс» түсінігінің мәнін ашыңыздар  

125. Табиғи және модельдік бағыттарды салыстырыңыздар 

126. Құрылымдық және функционалдық бағыттарды салыстрыңыздар  

127. Кешенді және жүйелік бағыттарды салыстырыңыздар  

128. Жүйелік зерттеулердің конструктивті бағыттарын анықтаңыздар  

129. Жүйелік талдауда қолданылатын әдістерді атаңыздар 

130. Шындықты әлеуметтік және жеке құндылық ретінде анықтаңыздар 

131. Индуктивтік процедураларды белгілеңіздер  

132. Дәлелдеу теориясын сипаттаңыздар  

133. Абсолютті және салыстырмалы негіздемені салыстырыңыздар  

134. Дәйектерді жіктеңіздер 

135. Философиялық әдістерге негізделген тәсілдерді белгілеңіздер  

136. Экономикалық ғылымдағы субъективистік және неопозитивті-эмпирикалық 

тәсілдерді салыстырыңыздар  

137. Танымның жалпы әдістерін белгілеңіздер   

138. Индуктивті және дедуктивті әдістерді сипаттаңыздар 

139. Ішкі басқарушылық және сыртқы қаржылық талдауларды салыстырыңыздар 

{Блок}=2 

140. Экономикалық қызметтің негізгі функцияларын сипаттаңыздар  

141. Ӛндірістік мүмкіндіктер қисығының кӛмегімен балама шығындарды түсіндіріңіз 

және экономиканың тиімді жағдайына қатысты қорытынды жасаңыз 

142. Нарықтағы бағаның тепе-теңдік бағадан ауытқуы кезінде орын алатын нарықтағы 

жағдай туралы қорытынды жасаңыз. Нарықтық тепе-теңдік моделін құрыңыз 

143. Сұраныс заңының бұзылу жағдайларын қарастырыңыз. Гиффен тауарлары және 

Веблен әсеріне қатысты пікіріңізді білдіріңіз 

144. А.Смиттің «су мен алмаздың парадоксы» тұжырымдамасына қатысты сыни пікір 

білдіріңіз 

145. Кемімелі шекті пайдалылық заңының мәнін (Госсеннің І заңы) ашып кӛрсетіңіз. 

Бұл заң әрдайым сақталуы мүмкіндігіне қатысты сыни тұрғыдан пікір білдіріңіз 

146. Тұтынушы бюджетінің шектеулігі. Пайдалылықты мейлінше арттырудың  

шартын (Госсеннің ІІ заңы) түсіндіріп, қорытынды жасаңыз 

147. Кемімелі шекті ӛнімділік тұжырымдамасы теориялық тұрғыдан 

зерттелмегендігіне қарамастан, практикада дәлелденген. Осыған қатысты пікір 

білдіріңіз 

148. Шекті және орташа шығындардың ӛндіріс кӛлемін анықтаудағы маңызы туралы 

қорытынды жасаңыз. Ӛндіріс шығындарын тӛмендетудің мүмкін жолдарын 

ұсыныңыз 



149. Бәсекені дамытудың қажеттілігіне тоқталыңыз. Қазақстандағы бәсекені қолдау 

мен дамыту тетіктеріне қатысты пікіріңізді айтыңыз 

150. Монополия нарығын мемлекеттік реттеудің қажеттілігіне, құралдарына  және 

монополияға қарсы саясаттың салдарына қатысты пікіріңізді білдіріңіз. 

Қазақстандағы антимополиялық саясаттың тиімділігін бағалаңыз 

151. Лернер индексінің мәні бойынша фирманың нарықтағы билік дәрежесі жӛнінде 

жасалатын қорытындыларға тоқталыңыз 

152. Хиршман-Херфиндаль индекстерінің есептеу әдістемесін кӛрсетіңіз және 

мағыналарын түсіндіріп беріңіз 

153. Д.Рикардоның  салыстырмалы артықшылықтар теориясы мен А.Смиттің 

абсолютті артықшылықтар теориясының негізгі идеясына қатысты пікір білдіріңіз 

154. Жалпы ішкі ӛнімді есептеудегі проблемаларды қарастырып, оларға сыни 

тұрғыдан пікіріңізді білдіріңіз 

155. ЖІӚ дефляторы кӛрсеткішінің негізінде инфляция туралы жасалуы мүмкін 

қорытындыларға тоқталыңыз 

156. Жалпы ішкі ӛнімді арттырудағы инвестицияның ролін бағалаңыз 

157. «Ығыстыру мәселесі» тұрғысынан алып қарағанда мемлекеттің бюджет-салық 

саясатының теріс салдарына сыни пікіріңізді білдіріңіз 

158. Жиынтық ұсыныс сілкінісі орын алған жағдайда мемлекеттің тұрақтандыру 

саясаты жүргізіледі. Бұл саясаттың мәнін түсіндіріңіз. График салыңыз. 

Мемлекеттің тұрақтандыру саясатың салдары туралы қорытынды жасаңыз.  

159. Қазақстандағы антиинфляциялық шаралар туралы айтыңыз, олардың нәтижелігіне 

қатысты ойыңызды білдіріңіз 

160. Қазақстанның  бюджет-салық саясатының ерекшелігі туралы айтыңыз, олардың 

нәтижелігіне қатысты ойыңызды білдіріңіз 

161. Бюджет-салық саясатының экономикадағы мультипликативтік әсері туралы 

пікіріңізді білдіріңіз 

162. Орталық банктің міндетті резервтерінің құрылуы. Міндетті резервтеу нормасын 

ӛзгерту арқылы Орталық банктің ақша ұсынысына әсері туралы қорытынды 

жасаңыз 

163. Орталық банктің есептік ставканы ӛзгерту әрекетінің  ақша ұсынысына әсері 

туралы қорытынды жасаңыз 

164. банктің ашық нарықтағы операцияларына және олардың ақша нарығына әсері 

туралы пікіріңізді білдіріңіз 

165. Қазақстанның сыртқы сауда саясатының ерекшеліктеріне тоқталыңыз және оның 

нәтижелігіне қатысты сыни тұрғыдан баға беріңіз 

166. Еркін сауданы дамытудың қажеттілігі. Еркін сауданың   кемшіліктеріне қатысты  

сыни тұрғыдан пікір беріңіз 

167. Ұлттық валютаны девальвациялау шараларының мақсатын түсіндіріңіз, оның оң 

және теріс тұстарына сыни тұрғыдан пікір білдіріңіз 

168. Қазақстанның  валюта саясатының ерекшелігі туралы айтыңыз, оның 

нәтижелігіне қатысты ойыңызды білдіріңіз 

169. Әр түрлі валюта бағамы тұсында жүргізілетін ақша-несие және бюджет-салық 

саясаттарының тиімділігіне қатысты салыстырмалы талдау жасаңыз 

170. Тӛлем балансының тапшылығын жою әдістері. Тӛлем балансының теңгерімділігін 

қамтамасыз етудің қажеттілігіне қатысты ойыңызды білдіріңіз 

171. Сыртқы сауданы реттеудегі ақша-несие, бюджет-салық және валюта саясатының 

роліне баға беріңіз 

172. Хекшер-Олиннің сыртқы сауда саясатына қатысты тұжырымна сыни тұрғыдан 

пікіріңізді білдіріңіз 

173. Сыртқы сауда саясатының заманауи теорияларын қарастырып, олардың 

артықшылықтары мен кемшіліктеріне қатысты ӛз пікіріңізді білдіріңіз 



174. Мемлекеттік қарыз мәселесі. Мемлекеттің сыртқы қарызын жабуға қатысты сыни 

тұрғыдан пікір білдіріңіз 

175. Дамыған елдердегі экономикалық ӛсудің факторларын қарастырыңыз. 

Қазақстанның экономикасының ӛсу мүмкіндіктері мен негізгі факторларын 

бағалаңыз  

176. Ғылыми зерттеудің негізгі белгілерін әзірлеңіздер  

177. Ғылыми білімдердің жүйесі ретіндегі ғылымға қойылатын спецификалық 

талаптарды қалыптастырыңыздар  

178.  «Әдістеме» терминін ғылыми білім деңгейіне қолдануды дамытыңыздар 

179. Адамның логикалық ойлауын құрылымдаңыздар  

180. Ғылым облысындағы заманауи саясатты жобалаңыздар 

181. Теорияның сыртқы негіздерін тұжырымдаңыздар 

182. Ғылым әдіснамасының артықшылықтарын тұжырымдаңыздар  

183. Диалектика заңдарының шектеулері мен артықшылықтарын тұжырымдаңыздар  

184. Ғылыми зерттеулердің негізгі әдіснамалық қағидаларын құрылымдаңыздар 

185. Зерттеушілер міндетті түрде ескеруі тиіс жеке қағидаттық талаптарды 

тұжырымдаңыздар 

186. Зерттеу тәсілдерін жасаңыздар 

187. Жүйелік талдаудың шектеулері мен артықшылықтарын тұжырымдаңыздар  

188. Жүйелік талдаудың шектеулері мен артықшылықтарын тұжырымдаңыздар  

189. Жүйелерді ұсынуды рәсімдеу әдістері бойынша қорытындыларды 

құрылымдаңыздар 

190. Мәселе бойынша экономикадағы жүйелік талдау үдерісінің кезеңдерін 

жасаңыздар, жүйелік тәсіл қағидаларын анықтаңыздар 

191. Экономикалық зерттеулерді жүргізу үшін ғылыми негізделген ақпараттық 

базаның қажеттілігін тұжырымдаңыздар 

192. Статистикалық зерттеулерде пайдаланылатын әлеуметтік әдістерді 

тұжырымдаңыздар  

193. Мәліметтерді жинақтауды және топтастыруды құрылымдаңыз  

194. Экономикалық құбылысты моделдеу сатыларын әзірлеңіздер  

195. Модельдердің негізгі типтерін әзірлеңіздер 

196. Экономика-математикалық зерттеу әдістерін тұжырымдаңыздар  

197. Статистикалық зерттеулерде пайдаланылатын әлеуметтік әдістерді 

тұжырымдаңыздар 

198. Мәліметтерді жинақтау мен топтастыру бойынша қорытынды жасаңыздар  

199. Зерттеушілік бағыттар бойынша қорытынды жасаңыздар  

200. Экономикада салыстырмалы талдауды қолдану жӛнінде қорытынды жасаңыздар  

201. Қаржылық талдау модельдеріндегі негізгі кӛрсеткіштер арасындағы байланысты 

құрылымдаңыздар және бірдейлендіріңіздер 

202. Ғылым облысындағы заманауи саясат туралы қорытынды жасаңыздар {Блок}=3 

203. Экономикалық талдауды жүргізудің жалпы сызбасын әзірлеңіздер  

204. Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері бойынша қорытынды 

жасаңыздар  

205. Орташа және салыстырмалы шамаларға мысал келтіріңіздер 

206. Мәліметтердің салыстырылуының негізгі шарттарын әзірлеңіздер  

207. Факторлық талдау бойынша қорытынды жасаңыздар 

208. Статистиканы ақпаратты алу құралы ретінде тұжырымдаңыздар  

209. Қазіргі жағдайлардағы статистиканың міндеттерін әзірлеңіздер 

210. Экономикалық үдерістердің негізгі деңгейлерін әзірлеңіздер  
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